
SECŢIUNEA II

FORMULARE

             Secţiunea II conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare 
examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate 
în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate.

Formularul 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 
privind  Achizitiile Publice
Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 
privind  Achizitiile Publice
Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 
privind  Achizitiile Publice
Formularul nr. 4  – Informaţii generale 
Formularul 5 - Formularul de ofertă 
Formularul 6 – Centralizatorul de preţuri       
Formularul 7 - Scrisoare de înaintare
Formularul 8 - Declaratie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă.
Formularul 9 - Declaratie privind respectarea reglementărilor  naţionale de mediu
Formularul de contract 



FORMULARUL 1
OFERTANTUL (denumirea / numele)

                                          
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile 

Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la
[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]
procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………
                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,
.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 
seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                 [se inserează data]  
organizată de…[se inserează numele autorităţii contractante]….. declar pe proprie răspundere că nu am comis 
nici una dintre urmatoarele infractiuni:
    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5 din Legea 
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, 
cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;
    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat;
    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din 27 noiembrie 1995.
    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. 
(1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de…………...
                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării
                                                                                                     Ofertant,
                                                                                                (semnătura autorizată)

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.



FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC                                                                               
                                                                                                             
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la
[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]
procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………
                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea 
podusului,
.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 
seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:
                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având 
caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic 
este înfiinţat.

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
    
Data completării ......................

Operator economic,
…………………………
(nume persoana autorizata )



FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC                                                                               
  ___________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  Achizitiile Publice

Subsemnatul,..............................., în calitate de ofertant /candidat/concurent la
[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică]
procedura de ......................……………pentru achiziţia de ...........…………………………………………
                  [ se menţionează procedura]                                      [se inserează, după caz, denumirea podusului,
.....................................…………….. ……………………., la data de ...………………….......…………… 
seviciului sau lucrării şi codul CPV]                                                                      [se inserează data]  

organizată de............................................………………… declar pe proprie răspundere că:
                              [se inserează numele autorităţii contractante]

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice 
mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor 
obligaţii;
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate 
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei 
autorităţi administrative;
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul 
economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 
legătură cu procedura în cauză;
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie 
nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare 
a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 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 au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte 
sancţiuni comparabile;
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative 
solicitate;
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să 
obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a 
furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia 
sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 
de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
    
Data completării ......................
Operator economic,
…………………………
(nume persoana autorizata )



FORMULARUL 4

OFERTANTUL (denumirea / numele)

INFORMAŢII GENERALE

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

           Fax: 
          E-mail:

5. Certificatul 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. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Date financiare 2014
Lei

2015
Lei

2016
Lei

Media
Lei

Cifra de afaceri 
anuala
Profitul anual

Ofertant, 
                                                     (semnătura autorizată)



FORMULARUL 5

OFERTANTUL       înregistrat la sediul autorităţii contractante
................................... nr....................... /............................
(denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre Comuna Livezeni , str.Principala nr. 76, Livezeni jud. Mures
   

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

menţionata, sa prestam Servicii de intretinere/service sistem de alarma antiefractie cod CPV 79711000-1 -
Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2) pentru suma TOTALA  de 
________________________________ lei,                                           
                                                                                                                                                 
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ........................................................ ..lei.
                                                                                                            

    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem serviciile de la semnarea 
contractului                  

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile.                                                  
şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea 
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui un contract angajant 
între noi.
     5. Precizam ca:

⃞depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în 
mod clar "alternativa";

⃞   nu depunem oferta alternativa.
          (se bifeaza opţiunea corespunzatoare)

     6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa constituim 
garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
     7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi 
primi.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                        (semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
                                                      (denumirea/numele operator economic)



FORMULARUL 6
OFERTANT
............................................
    (denumire/nume)

                                                              Centralizatorul de preţuri
Nr.
crt.

Denumire servicii Tarif  lunar,   
fără    TVA

      -  lei  -

Tarif pe 12 luni,  
fără TVA

         -lei-

Valoare TVA, aferentă     
tarifului  pe 12 luni

      
                      - lei -

1. Servicii de 
intretinere/service 
sistem de alarma

        

          

                                                    

*Preţurile ofertate rămân ferme pe toată perioada derulării contractului.

                                                    Candidat/ofertant
                                                            (semnătura autorizată)



FORMULARUL 7

OFERTANTUL                             Inregistrat la sediul autoritatii contractante
______________________ nr. _________ / __ . __ . 2017
(denumirea/numele)

                                          SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului___________________________ noi ____________________________
           (denumirea contractului de achizitie publica)                              (denumirea/numele ofertantului)

va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii:
a) oferta pentru:____________________________________;
b) documentele care insotesc oferta:

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

Data completarii __ . __ . 2017

Cu stima,

Operator economic,

___________________
(semnatura autorizata)



    OPERATOR ECONOMIC                                             Formularul 8
    …………………………..
    (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ……………(numele complet), reprezentant Imputernicit al …............... (denumirea/numele 
si sediul/adresa Ofertantului), In calitate de Ofertant la procedura 
………………………………………,organizata de.....................(denumirea autoritatii contractante), declar ca la 
elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă , 
pe care le voi respecta pe perioada de derulare a contractului. 

    Data completarii .....................(ziua, luna anul).

Operator economic,
(semnătură autorizată)



Formularul 9
OPERATOR ECONOMIC
.........................
(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA
REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU

Subsemnatul  ______________________________________ (nume şi prenume), reprezentant al 
_______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere că mă angajez să execut lucrarile, 
pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile nationale de mediu si standardele UE in 
domeniu.

    Data completarii .....................(ziua, luna anul).

Operator economic,
(semnătură autorizată)



SECŢIUNEA III

                                                                    CONTRACT  DE  SERVICII
Nr. ______________/___________

1. Preambul
În temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică,  si a HG 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice se 

incheie prezentul contract,intre , între

COMUNA LIVEZENI, cu sediul în localitatea Livezeni, str.Principală nr. 76, tel/fax 0265/243.303, 
cod poştal 547365, cod fiscal 4619140 cont trezorerie RO87 TREZ 4762 4650 271X XXXX, deschis la 
Trezoreria Tg. Mureş, reprezentat prin dl. Banyai Istvan – primar,
în calitate de achizitor, pe de o parte

S.C………………, cu sediul în ……………, Str. …………. nr. …………, Etaj ………….., …………, 

Telefon: …………….., Fax: …………., Cod Unic de înregistrare …………….., înmatriculată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub numărul …………………, Cont Trezorerie ………………….., 

deschis la ………………………………….., reprezentată prin ………………, în calitate de

Contractant, denumit in continuare Contractant pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. Autoritate si Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza 

aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care        

      nu se datorează greşelii sau vinei 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 alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; . zi - zi 

calendaristică; an - 365 de zile.



3. Interpretare
3.1- în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică 
în mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Contractantul se obligă să asigure Servicii de intretinere/service sistem de alarma 
antiefractie in locatiile apartinand comunei Liveznei.

4.2 - Autoritatea se obligă să achizitioneze, respective sa cumpere si sa plateasca pretul 
convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului 

5.1 - Preţul total al contractului, respective pretul serviciilor prestate, este de _______    lei din care
suma de _________   lei reprezintă valoarea TVA.

5.2 - Plata se va face în cuantum lunar de  __________ lei, din care _________ lei, reprezintă 
valoarea TVA.
5.3 - Contractantul de servicii va emite facturile în LEI . Preţul contractului este ferm în Lei şi nu se 
actualizează pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia.

6. Durata contractului
6.1 - Durata contractului este de 12 luni calendaristice de la data semnării acestuia de către ambele 
părţi cu posibilitatea prelungii de maxim 4 luni. 
                                                                                                                
7. Executarea contractului 

7.1 – Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi .

8. Documentele contractului

8.1 Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente , care 
fac parte integrantă din contract:
    a)   Caiet de sarcini

     b)   Oferta tehnică şi financiară
     c)   Dovada depunerii Garanţiei de bună execuţie, conform art. 8 din prezentul contract. 

8. Garanţia de bună execuţie a contractului

8.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
10% din valoarea contractului fără TVA, respectiv suma de                    lei, pe toată perioada derulării 
contractului, până la intrarea în efectivitate a contractului, în 5 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de către ambele părţi.                    
8.2 -  Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, autoritateul are obligaţia de a notifica acest lucru contractantul, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.   
8.3 – Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate.

9. Obligaţiile principale ale autoritatii
9.1- Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate în contract.
9.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul serviciilor către contractant în termenul de 30 zile 
calendaristice de la întocmirea Procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, primirea şi 
înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante. Factura va fi emisă pe baza acceptului 



reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante, a Rapoartelor intermediare / Raportul final, 
întocmite de contractant şi aprobate de către reprezentaţii nominalizaţi ai autoritateului.
9.3- Factura se va emite numai după încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.
9.4 Procesul verbal de recepţie se va semna de către reprezentanţii autorităţii, desemnaţi din cadrul 
Serviciului Management Situaţii de Urgenţă.
9.5- Autoritatea va notifica contractantul, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la recepţionare, 
cu privire la decizia sa asupra rapoartelor şi/sau documentelor elaborate şi înaintate de către 
contractant, cu indicarea motivelor care stau la baza respingerii acestora sau solicitării de 
amendamente şi/sau completări. în cazul în care autoritateul nu răspunde în termen de 5 de zile de la 
primirea documentelor/rapoartelor respective, contractantul are dreptul de a solicita, în scris, aprobarea 
acestora. Dacă autoritateul nu răspunde în termen de 10 de zile de la primirea acestei solicitări, acestea 
vor fi considerate ca acceptate/aprobate de către autoritate cu data expirării termenului de 10 de zile.

10. Obligaţiile contractantului
10.1 Contractantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul, eficienţa, 
promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat, la standardele şi/sau performantele 
solicitate prin specificaţiile tehnice şi/sau prezentate în propunerea tehnică, anexe la contract. 
Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu cerinţele 
specificaţiilor tehnice şi în termenele convenite. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervin 
circumstanţe, care nu se datorează contractantului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a 
respecta termenele de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autoritateului. 
In afara cazului în care autoritateul acceptă, în scris şi expres, revizuirea acestora, pe baza justificărilor 
furnizate de contractant, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritateului de a 
pretinde contractantului majorări de întârziere, 

10.2. Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data stabilită. 
10.3.Contractantul are obligaţia de a asigura funcţionalitatea Infochioşcurilor, in conformitate cu 
cerinţele solicitate în Caietul de sarcini.
10.4 Contractantul va asigura mentenanţa periodică a aplicaţiei în conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini.
10.5 Contractantul va asigura suport tehnic, oferit telefonic, de luni până vineri, între orele 08.00-
17.00. în cazul problemelor tehnice, intervenţia trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil de la 
raportarea problemei.
10.6 Contractantul va desemna o persoană care va asigura gestionarea contractului, pe întreaga 
perioadă de derulare a acestuia.
10.7 Contractantul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte 
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor. 
Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci autoritateul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate .
11.2 - În cazul în care autoritateul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul parţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese.
11.4 - Autoritatea îşi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract,   printr-o notificare scrisă adresată 
contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 
anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest 



caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11.5 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 
interesului său.

12. Ajustarea preţului contractului
12.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de autoritate contractantului sunt tarifele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract.
12.2 - Preţul contractului este ferm în lei şi nu se actualizează.

13. Amendamente 
13.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
.
14. Subcontractanţi
14.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să 
indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în 
executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la 
momentul respectiv.
    (2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor 
prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.
    (3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului 
de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a 
contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute 
la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în 
executarea contractului.
    (5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
14.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu autoritatea .
14.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului subsecvent toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contractul subsecvent.
14.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de 
modul în care se îndeplineşte contractul subsecvent.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contractul subsecvent.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
14.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract 
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, executate în 
beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu 
dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii 
propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie 
publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a 
fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către 
subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de 



toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant sau de Autoritatea 
contractantă şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea 
executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia 
de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul 
de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 
aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părțile 
vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi.
    (4) Autoritatea v-a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc 
noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, 
sau în acte adiționale la acest contract.
    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se 
vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce 
priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.
14.6. - Contractantull poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea 
sa din contractul subsecvent. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi 
notificată autoritateului.”
           (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de contractant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
           (3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
14.4 - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată 
autoritateului.

15. Cesiunea 
15.1- În condiţiile prezentului contract, contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial 
obligaţiile sale.
15.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori 
economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al autoritateului, exprimat în scris, 
sumele reprezentând contravaloarea produselor livrate, în condiţiile prevăzute de lege. 
15.3 – Suma care face obiectul cesionării se achită de către autoritate în contul indicat de cesionar, 
deschis la Trezoreria Statului, numai dacă contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, autoritateul având obligaţia de a 
verifica şi de a înştiinţa  părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul 
concesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele 
mai sus indicate.

16. Forţa majora
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 5 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.



17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Autoritateul şi  contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritateul şi furnizorul nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti competente din România. 

18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

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

20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

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

          Autoritate,                                                                                                         Contractant,
        PRIMĂRIA COMUNEI LIVEZENI
prin
PRIMAR
Banyai Istvan


