Aprobat,
Primar- Ciorîcă Dumitru

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU SERVICII DE DESZAPEZIRE IN COMUNA
CERNISOARA, JUDETUL VALCEA PENTRU ANUL 2020 – 2021 (CPV:90620000-9)

FORMULARE

Documentatia de atribuire conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze
elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc.
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.
Formular 1 – Scrisoare de înaintare;
Formular 2 – Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese);
Formular 3 – Formularul de ofertă + Anexa la formularul de oferta
Formular 4 – Declarație privind insusirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini
Formular 5 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de prestari servicii
Formular 6 - Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul
mediului social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în
muncă
Formular 7 - Acord de asociere
Formular 8 - Acord de subcontract
Formular 9 - Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale
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Formular nr. 1

OFERTANTUL
contractante
______________________
(denumirea/numele)

Înregistrat

la

sediul

autorităţii

nr. _________ / __ . __ . 2020

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către _______________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anuntului publicat in SICAP privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului
________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, 1 exemplar original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării __ . __ . 2020
Cu stimă,
Operator economic,
___________________
(semnătura autorizată
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Formular nr.2
Operator Economic
..........................
(denumirea)
Declarație privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a) ............................................................administrator al (denumirea, numele
operatorului economic), in calitate de ofertant /ofertant asociat/subcontractant/terț susținător la
procedura de achizitie directa având ca obiect “Servicii de prevenire si combatere a inzapezirii,
ghetii, poleiului si lunecusului pe strazile/drumurile de pe raza comunei Cernisoara”,
organizată de Primaria Comunei Cernisoara în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii, următoarele:
 eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere (conform anexei) al Primariei Comunei Cernisoara
 eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al Primariei Comunei Cernisoara”;
 eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură
să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de
evaluare;
 eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Primariei
Comunei Cernisoara;
 eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu
funcţii de decizie în cadrul Primariei Comunei Cernisoara..
Subsemnatul/a ...........................................................................………… declar că voi
informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie
la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de
achiziţie publică.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Primariei Comunei
Cernisoara, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
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TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL INSTITUTIEI
Nr. crt.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Numele si Prenumele

Functia

Primar
Secretar general cu delegare
Inspector
Inspector
Inspector
Resp. achizitii publice
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local

Ciorîca Dumitru
Cebuc Ana-Maria
Dican Mihaela
Cherascu C-tin Daniel
Matei Maria
Ionescu Gabriel
Orleanu Alexandru
Marin Nicolae
Ganea Vasile
Diaconescu Ion
Salomia Iulian
Ionescu Laurentiu
Salomia Dumitru
Banut Mihai
Ionescu Marian
Cioinica Constantin
Smedescu Daniel Septimiu

17.

Gruitoiu Constantin

18.

Papuc Alexandru

Consilier local

Data completării ____________________
(numele şi prenume)____________________________________________, (semnătura şi
ştampilă),
în calitate de ____________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)
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Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
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 prestam servicii
....................................................................................................pentru tarifele prezentate în anexă.
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea
serviciului cat mai curand posibil si sa prestăm serviciile în conformitate cu graficul de prestare
stabilit de beneficiar.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ....... zile, respectiv până la
data de .................................. (durata în litere şi cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, 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.
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa nr. 1a la formularul de ofertă
Servicii de prevenire si combatere a inzapezirii, ghetii, poleiului si lunecusului pe strazile/drumurile
de pe raza comunei Cernisoara, pentru perioada de iarna 2020-2021 (01.12.2020 - 31.03.2021)

Nr.
crt.

Denumire

0

1

1
2

TRACTOR ECHIPAT
CU INCARCATOR
FRONTAL SI
REMORCA
BULDOEXCAVATOR
CU LAMA

Preţ
Val.
Val.
Nr.
Cantitate
estimat
Val.
totala
Preţ UM
totala
estimat
estimata
UM
estimat estimata
UM
actionare estimata
ore
contract
(ora)
pret
contract
/ora
contract asteptare
actionare
asteptare asteptare
de
actionare
utilaj
utilaj
servicii
5 (col 3
8 (col 6 9 (col 5
2
3
4
6
7
x col 4)
x col 7) + col 8)
ore
ore
TOTAL fara TVA
TVA
Total inclusiv TVA

Data _______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_________________ (semnatura si stampila)
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Formularul nr. 4
OFERTANT
________________________________________
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declarație privind insusirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini
Subsemnatul(a)
(nume/
prenume),
domiciliat(a)
in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de..........................., la data de …………………,
CNP
……………………..….….,
in
calitate
de
reprezentant
imputernicit
al
Ofertantului/……………………………………..………… (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de servicii
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
organizată de Comuna Cernisoara declar pe propria raspundere, ca mi-am insusit cerintele solicitate
prin caietul de sarcini si ca prestarea serviciilor se va face cu respectarea caietului de sarcini si a
legislatiei in vigoare si fiecare dintre activitatile prevazute in caietul de sarcni vor fi prestate.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ______________

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului
(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_________________ (semnatura si stampila)
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Formularul nr.5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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LISTA
cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice
Nr.
crt.

Denumire utilaj/echipament/instalaţie

U.M.

Cantitate

Forma de deţinere
Proprietate
In chirie

Operator economic,
…….........……………….
(semnatura autorizată )
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Formularul nr. 6
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT
________________________________________
(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)
Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al
relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de ……….........…, CNP
…………………....................., in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului ………………......................……………… (in cazul unei Asocieri, se va
completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de
servicii_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
organizată de Comuna Cernisoara declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi
respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de securitate şi sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in executia
lucrarilor.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".
Data ______________
Subcontractantului

Reprezentant

imputernicit

al

Ofertantului/

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_________________ (semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din
contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.
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Formularul nr. 7
ACORD DE ASOCIERE
Nr. ________ din _______________
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. .....................................
nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ....................................,
cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la
..........................................,
adresa
banca:
.....................,
reprezentată
de
...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat LIDER DE ASOCIERE
si
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................,
Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului
din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare
...................................., cont ............................................., deschis la ............................................,
reprezentată
de
.................................................................,
având
funcția
de
.......................................... , în calitate de ASOCIAT
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:
 (i -lider de asociere)...............................;
 (ii - Asociat 1) ...........................;
 (iii - Asociat n),
având ca scop:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea
contractului ____________________________________
b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării
ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.
Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor
contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și
declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării
rezultatului procedurii.
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine
stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).
Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței
comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale
asumate în vederea realizării scopului Asocierii.
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului
semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de
acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar.
CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.
Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este .............................................................
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Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat
ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor
membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată,
va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru
întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate
responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor
asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.
Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea
contractului "................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri,
pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat
prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar;
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu
prevederile Contractului.
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de
Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiarcontabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.
Datele de identificare sunt urmatoarele:
Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca Trezorerie:
Adresa Banca Trezorerie:
Numar cont bancar Trezorerie:
IBAN Trezorerie:
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de
identificare:
Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Număr de ordine în Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Bancă:
Adresa Bancă:
Reprezentant Legal:
Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor
este persoana juridica nerezidenta in Romania."
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Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:
…............................................................................................. % (in litere) reprezentand lucrari de
.............................,
….............................................................................................. % (in litere), reprezentand lucrari de
..............................
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării
contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori
situația o cere.
Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului.
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg
din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.
(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii,
sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între
membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios
administrativ şi fiscal română, conform Contract.
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii)
Nume si prenume
....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT 1
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)
Nume și prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
ASOCIAT n
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)
Nume și prenume
.....................................
(semnatura si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte
clauze.
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor
statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.
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Formular nr. 8
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.………./…………
Art.1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare
următoarele activitaţi ce se vor
subcontracta_______________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor executa de subcontractantul
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a
serviciilor ofertate.
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe
care contractantul le are faţă de investitor conform contractului______________________(denumire
contract)
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
____________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)

Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
Este interzisă subcontractarea totală a contractului.
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Formular nr.9
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………….. (denumirea
ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declaraţi câştigători în cadrul procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică având ca obiect ..........................................................................,
organizată de ............................................... ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a
condiţiilor contractului.
Precizăm că:
|_|
ne însuşim conţinutul acestuia, aşa cum a fost publicat în documentaţia de atribuire;
|_|
formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice:
______________________________________________
______________________________________________
Data completării: ............................

Ofertant
……………………………
(Semnătura autorizată) LS
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Aprobat,
Primar Ciorîca Dumitru
CAIET DE SARCINI
ACHIZITIE SERVICII DE DESZAPEZIRE PE DRUMURILE DIN
COMUNA CERNISOARA

1.
a)

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ACHIZIŢIA

Denumirea achiziţiei:
- Servicii de prevenire si combatere a inzapezirii, ghetii, poleiului si lunecusului pe
strazile/drumurile de pe raza comunei Cernisoara
Beneficiarul:
Comuna CERNISOARA, cu sediul în loc. Cernisoara nr.12, Telefon: 0250868503, Fax:

0250868503, cod fiscal 2541444 reprezentata prin Primar – Ciorîca Dumitru.
b)

COD CPV: 90620000-9 Servicii de deszăpezire (Rev2)

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentaţia de elaborare şi prezentare a
ofertei şi, constituie ansamblul cerinţelor minime pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora, in
cadrul Ofertei sale, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara. Aceasta secţiune trebuie citita in
corelaţie cu toate prevederile documentaţiei de atribuire.
Toate cerinţele din Caietul de Sarcini si din documentatiea de atribuire reprezintă
cerinţe minime obligatorii.
Legislaţie aplicabila
1. Legea privind achiziţiile publice nr 98/2016;
2. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acorduluicadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
3. ”Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” indicativ
AND nr 525-2013;

2.

Date generale

Caile rutiere din Comuna CERNISOARA sunt afectate in perioada de iarna de fenomene
meteorologice (ninsori, gheata, polei, etc) ce pot determina inrautatirea viabilităţii acestora,
dificultăţi in desfasurarea traficului sau chiar inchiderea traficului rutier. In vederea asigurării
circulaţiei rutiere pe aceste drumuri in condiţii de siguranţa in timpul iernii, sunt necesare a fi
prestate o serie de servicii care sa conducă la prevenirea si combaterea lunecusului si a inzapezirii
acestora.
Modul de organizare a intervenţiilor, de acţionare in timp si spaţiu, de evidenţiere si
informare a acestora, sunt prevăzute in ”Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii
drumurilor publice ” indicativ AND nr 525-2013, aprobat prin Ordinul Ministrului delegat pentru
proiecte de infrastructura si investiţii străine si al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
publice nr. 289/2170/2013.
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3.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă doreşte să atribuie un contract de achizitie publica pentru:
- Servicii de prevenire si combatere a inzapezirii, ghetii, poleiului si lunecusului pe
strazile/drumurile de pe raza comunei Cernisoara

4. Perioda de desfăşurare
Serviciile se vor presta in perioada de iarna 2020-2021 (01.12.2020 - 31.03.2021).
In perioadele pentru care au fost emise atenţionări meteorologice de către Administraţia
Naţionala de Meteorologie va fi monitorizata continuu starea de viabilitate a drumurilor.

5. Cerinţe minime
5.1. Definiţii
Dezapezire - curatarea ori degajarea zăpezii parţial sau pe toata latimea partii carosabile ori
a platformei drumului, atunci când stratul de zapada depăşeşte 10 cm.
Indepartarea zăpezii - acţiune de curatare a zăpezii de pe toata platforma drumului,
inclusiv a cordoanelor de zapada care pot favoriza o alta inzapezire.
Nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarna caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje si intervalele de
timp maxim necesare intervenţiilor.
Prevenirea inzapezirii - ansamblu de masuri care se iau pentru diminuarea sau indepartarea
tendinţei de inzapezire: patrularea cu utilaje.
5.2. Desfasurarea activitatii :
Utilajele si miljoacele de transport isi vor desfasura activitatea pe drumurile din Comuna
Cernisoara. Drumurile unde vor fi prestate serviciile de deszăpezire sunt prezentate in Anexa nr. 1
Necesarul minim al mijloacelor de deszpezire sunt prezentate in Anexa nr.2
Baza de deszăpezire va fi amplasata la sediul Primariei Cernisoara, astfel incat timpul
necesar pana la inceperea intervenţiilor pe drum sa nu depaseasca 30 minute de la declanşarea
operaţiunilor.
Utilajele si echipamentele specifice pentru deszapesirea drumurilor si combaterea
lunecusului, din dotare sau inchiriate, vor fi menţinute permanent in stare de funcţionare, cu reviziile
la zi, cu documente in vigoare pentru circulaţia pe drumurile publice, astfel incat sa fie permanent
pregătite pentru acţionare.
Prestatorul va răspunde de integritatea utilajelor, mijloacelor de transport si a
echipamentelor de lucru aferente, pe intreaga durata a contractului.
Pentru desfasurarea intregii acţiuni pe perioada de iarna se vor respecta normativele in
vigoare privind protecţia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.
Conducătorii auto-utilajelor vor deţine permis de conducere corespunzător cu categoria de
autovehicule conduse.
Activitatea de deszăpezire se va desfasura confom reglementarilor prevăzute in
Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice''’ indicativ A.N.D.
525-2013.
Prestatorul poarta răspunderea pe toata durata contractului de prevenirea si combaterea
lunecusului si inzapeziri pe drumurile din U.A.T. CERNISOARA mentionate in Anexa nr.1, servicii
care trebuie realizate in modalităţile si termenele prevăzute in Normativul menţionat mai sus si in
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prezentul document, ramanand direct răspunzători pentru eventualele accidente, pagube sau alte
efecte negative provocate ca urmare a nerespectarii acestor prevederi, cu implicarea autovehiculelor
de deszăpezire.
Toate utilajele, precum si baza de deszăpezire si punctele de sprijin vor fi dotate cu mijloace
de comunicare(telefon mobil).
Pentru a interveni in timp util, prestatorul are obligaţia sa cunoască in orice moment situaţia
reala de pe teren, organizând in acest scop modalitatea considerata oportuna de obţinere a
informaţiilor din teren.
Toate activitatile care privesc acţiunile de combatere a lunecusului si deszăpezirii
drumurilor pe timp de iama, vor fi consemnate intr-un registru ( „JURNALUL DE ACTIVITATE
PE TIMP DE IARNA”) care se va intocmi conform Anexei 3.
„JURNALUL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNA” constituie documentul primar
ce va sta la baza decontărilor.
La sfârşitul fiecărei zile a acţiunilor, formularul se va semna de către responsabilul autorizat
din partea prestatorului si se va verifica si accepta de către reprezentantul Primăriei Comunei
CERNISOARA.
Serviciile de deszăpezire se executa si ziua si noaptea, in funcţie de necesitaţi, in scopul
asigurării circulaţiei autovehiculelor si pietonilor in condiţii de siguranţa.
Decontarea serviciilor privind activitatea de intervenţie pe timp de iarna se face pe baza de
evidenta, lunar.
Se vor deconta numai cantitatile efectiv executate si acceptate la plata (conform Jurnalului
de activitate pe timp de iama )
Prestaţiile vor fi decontate pe baza verificării si confirmării de către reprezentanţii
Beneficiarului a situaţiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere
prestaţiile efectiv executate (stationare/functionare) si calitatea serviciilor prestate.
Verificarea in teren a activitatilor prestate se va realiza de către reprezentanţii desemnaţi de
beneficiar, prin controale in zonele in care actioneaza.
Nu se vor acceptata la decontare cantitati suplimentare de servicii ce nu se regăsesc in
documentele justificative si in situaţiile confirmate de beneficiar.
5.3. SERVICII DE AŞTEPTARE
Se consideră aşteptare activităţile pregătitoare desfăşurate de către operator, în ora/ziua în
care prestatorul nu desfăşoară activităţi operative de intervenţie.
●
Activităţile pregătitoare presupun informarea asupra stării drumurilor în vederea
acţionării,
menţinerea utilajelor/echipamentelor în stare operativă.
●
În situaţia defecţiunii lor, nu se vor plăti orele de aşteptare dinaintea intervenţiei,
pentru utilajele în cauză.
.●
Aşteptarea(stationarea) în bază se aplica pentru programul de lucru de zi si va fi de
maximum 8 ore/zi, in zilele in care conditiile meteo sunt favorabile si diferenta dintre orele de
actionare si pana la 8 ore in zilele in care se inregistreaza ore de actionare.
●
Pentru a putea interveni în timp util, prestatorul are obligaţia să cunoască în orice
moment
situaţia reală de pe teren, organizând în acest scop modalitatea considerată oportună de obţinere a
informaţiilor din teren.
5.4. Descriere activitati :
Serviciul de deszăpezire consta in efectuarea unor activitati specifice ce includ curatarea si dupa
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caz, transportul zăpezii, de pe caile publice in depozitele indicate de catre beneficiar si menţinerea in
funcţiune a acestora pe timp de polei sau inghet si are ca scop metinerea in stare practicabila a
arterelor de circulaţie, cuprinzând următoarele operaţii:
a) Pluguit - indepartarea zăpezii cu utilaje dotate cu plug/lama de zapada;
b) Transprtul zapezii de pe caile publice in depozitele indicate de catre beneficiar
c) Combatere polei – imprastiat material antiderapant (nisip);
In funcţie de intensitatea fenomenelor meteorologice, serviciile de deszăpezire se desfăşoară de
regulă în trei faze, respectiv:
1. Prevenirea înzăpezirii drumurilor;
2. Deszăpezirea drumurilor;
3. Scurgerea apelor de pe partea carosabila in rigole/santuri.

6. SPECIFICAŢII TEHNICE
Utilajele folosite la desfasurarea activitatii de iarna sunt, in general utilaje cu lama sau
autovehicule la care se montează in fata lama metalica. De preferinţa lamele vor fi dotate cu cutite
de cauciuc cu inserţie metalica.
La toate tipurile de mijloace de mecanizare si mijloace de transport se vor monta (demonta),
prin grija presatatorului de servicii, accesoriile necesare activitatii de deszăpezire.
Utilajele minime solicitate pentru prestarea serviciilor de deszapazire sunt:

Obiectiv

Utilaje

Servicii de prevenire si combatere a
inzapezirii, ghetii, poleiului si
lunecusului pe strazile/drumurile de pe
raza comunei Cernisoara, pentru
perioada de iarna 2020-2021
(01.12.2020 - 31.03.2021);

TRACTOR ECHIPAT CU
INCARCATOR FRONTAL
SI REMORCA
BULDOEXCAVATOR CU
LAMA

Numar utilaje

1 buc
1 buc

Utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena astfel incat sa poata fi identificate in
condiţii meteorologice nefavorabile.
Anvelopele cu care sunt echipate utilajele nu trebuie sa aiba un grad de uzura mai mare de
30% si vor fi echipate cu lanturi antiderapante avand in vedere faptul ca utilajele respective vor
acţiona in condiţii meteorologice nefavorabile (polei, strat de zapada inghetata, zapada afanata etc)
si sectoare de drum cu pante accentuate.
Prestatorul este obligat sa raspunda tuturor solicitarilor beneficiarului 24 de ore din 24, 7 zile
din 7, atat in zilele lucratoare cat si in sarbatorile legale, sa asigure carburantul necesar unei
funcţionari optime si deserventii pe intreaga perioada de derulare a activitatii.
In cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice la mijloacele de deszăpezire, prestatorul de
servicii are obligaţia de a remedia defecţiunea in 8 h (8 ore), iar in cazul in care defecţiunea nu se
poate remedia in termen, prestatorul de servicii se obliga sa inlocuiasca mijlocul de deszăpezire
defect in 12 h (douasprezece ore).
Prestatorul va menţine locaţia unde va amenaja sediul bazei de deszăpezire, va desemna un
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responsabil de baza care va comunica in permanenta cu reprezentanţii Primăriei Comunei
CERNISOARA, privind starea tehnica a drumurilor. Obligatoriu, acesta trebuie sa fie dotat cu
telefon mobil.
Prestatorul va purta toată răspunderea pe durata contractului pentru eventualele evenimente
rutiere, pagube materiale/morale, vătămări corporale, contravenţii sau alte efecte negative datorate
ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului document şi a legislaţiei din domeniu.
7. VALOARE ESTIMATA
Valoarea totala: 106 450,00 lei fara TVA, din care:
Prestaţiile utilajelor se vor tarifa şi plăti cu următoarele tarife :
Tarif acţionare (Ta) estimat in procent de 40% din numarul total de ore(se vor lua in calcul
maximum 8 ore/zi/utilaj) = tariful care se aplica pentru orele în care autoutilajul lucrează efectiv
Tarif asteptare(stationare) estimat in procent de 60% din numarul total de ore( se vor lua in
calcul maximum 8 ore/zi/utilaj) = tariful care se aplică pentru timpul din programul de lucru în
care autoutilajul staţionează, ca urmare a condiţiilor meteo favorabile
Tariful de aşteptare(stationare) decontat va fi de 8 ore/zi in zilele in care conditiile meteo
sunt favorabile si diferenta dintre orele de actionare si pana la 8 ore in zilele in care se inregistreaza
ore de actionare.
Tariful de asteptare(stationare) nu se achită în situaţiile şi pe durata în care autoutilajul în
cauză nu este functionabil si disponibil pentru intervenţie (lipseste din aria comunei Cernisoara).
Tarifele de acţionare şi aşteptare nu conţin TVA. Tarifele vor fi exprimate în lei.
Plăţile se vor realiza in termen de maxim 30 de zile de la data facturii la achizitor pe baza
documentelor justificative de recepţie si a rapoartelor intocmite pana in acel moment si avizate de
către Autoritatea contractanta.
Confirmarea prestaţiilor aferente serviciului de deszăpezire se va realiza de către
reprezentanţii autorităţii contractante pe baza avizării „JURNALULUI DE ACTIVITATE PE TIMP
DE IARNA”.
Documentele mai sus menţionate se întocmesc în două exemplare, unul pentru achizitor şi
celălalt pentru prestator.
8. DOCUMENTELE OFERTEI
8.1. PROPUNEREA TEHNICĂ
Propunerea tehnica va indeplini toate cerinţele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si va
reflecta asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde:
1. Declaratia ofertantului ca si-a insusit cerintele solicitate prin caietul de sarcini si ca
prestarea serviciilor si fiecare dintre activitatile prevazute in caietul de sarcni vor fi
prestate.(Formular nr.4)
2. Dovada accesului la utilajele necesare desfăşurării serviciului prin care va dovedi faptul
că deţine dotarea tehnică minimală solicitata prin caietul de sarcini, de realizare a serviciilor de
prevenire si combatere a inzapezirii, ghetii, poleiului si lunecusului pe drumurile comunale
strazile/drumurile din Comuna CERNISOARA(Formular nr.5)
3. Declaraţia ofertantului privind acceptarea clauzelor contractuale(Formular nr.9)
4. In cazul in care exista asociati/subcontractanti vor fi detaliate eventualele activitati care
urmeaza sa fie derulate de către fiecare asociat/subcontractant in parte.(Formular nr.7/Formular nr.8)
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8.2. PROPUNEREA FINANCIARA
Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de oferta ( Formular nr.3).
Propunerea financiara va cuprinde preţul în lei, cu doua zecimale, indicând preţul fara TVA
si separat valoarea TVA. Preturile vor fi exprimate in lei/ora functionare/asteptare.
Propunerea financiară va cuprinde pe de o parte preţul ofertat care se va determina prin
adunarea preţului orelor de funcţionare (înmulţirea tarifului unitar/ora funcţionare cu numărul
maxim de ore de funcţionare) cu preţul orelor de asteptare a utilajelor (înmulţirea tarifului unitar/ora
asteptare cu numărul estimat de ore de asteptare).
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achiziţie publica. Ofertele care vor depasi valoarea estimata vor fi
respinse ca inacceptabile.
9.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
10.Reguli de participare:
Ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla in situatie de conflict de interese, asa cum
este aceasta definita in cadrul art.59, 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.(formular
nr.2)
Ofertantii vor prezenta - Declarație privind insusirea cerintelor solicitate prin caietul de
sarcini(formular nr.4)
Ofertantii vor prezenta – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în
muncă(formular nr.6)
Ofertantii vor prezenta- Certificat constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Teritorial in
original, copie legalizata sau copie certificata “conform cu originalul” din care sa rezulte adresa
actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (principal sau secundar). Informatiile
cuprinse in documentul justificativ trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
11.Reguli de comunicare:
Orice comunicare/solicitare/informatie/etc., se va transmite in scris prin e-mail:
cernisoara@vl.e-adm.ro sau la sediul autoritatii contractante - Primaria Comunei
Cernisoara, str.Principala, nr.12.
12.Evaluarea ofertelor:
-ofertele se vor depune in original la sediul autoritatii contractante, pana in data
18.11.2020 , ora 15:00.
-deschiderea ofertelor se va face in data 19.11.2020 la ora 09:00 si se va face intr-o
singura etapa.
-rezultatul evaluarii se va incarca pe site-ul Primariei Cernisoara, dupa care
autoritatea contractanta va demara achizitia din catalogul electronic SICAP.
Operatorii vor avea obligatia sa isi incarce oferta in catalogul electronic, pana cel
tarziu 22.11.2020, pentru a putea initia achizitia si a o finaliza prin incheierea
contractului.
Intocmit,
Resp.achizitii publice-Ionescu Gabriel
Vizat
Secretar general cu delegare – Cebuc Ana-Maria
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ANEXA NR.1
LISTA SECTOARELOR DE DRUM SUPUSE PRESTATIILOR SERVICIILOR DE
DESZAPEZIRE IN COMUNA CERNISOARA
DECEMBRIE 2020 – MARTIE 2021
Nr.crt.
Denumire drum
SAT
Lungime(m)
1

DC 114

CERNISOARA

2350

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GHERGHELAU
CURTULESTI
MALUL BANULUI
ALUNIS
HONDORESTI
ANDREUTA-NECSOIU
BERIVAN-IONICA LERA
NEMTESTI
BIRIBOACA VIOREL
MAGURA
MITRAN –PESA
ULITA SCOLII
MATUSOIU
BISERICA VECHE
RAPSODIEI
HOLHOS NICOLAE
ANCUTA GHEORGHE
ZAMFIR GHEORGHE
OLESCU PETRE
SPATIU CURTE SCOALA
CERNISOARA
SARSANESTI
DC 115
PLOPISULUI
DEALUL CARCIUMII
GROAPE
ALEXIE-SALMAN
URECHESTI
PUTINEI
SPATIU CURTE SCOALA
OBARSIA
ROMAN
LA NAE
LA NELA
LA GOLOGAN
PARUL URSULUI
STANISOR D-TRU
STANISOR AUREL
BISERCII
RACOVITA
LA CUMPANASU
MACHEDONI
PESCARILOR
RUSITA
PESTE VALE

CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA
CERNISOARA

300
350
1000
600
700
150
250
300
100
1300
300
300
250
620
370
300
250
150
150

SARSANESTI
OBARSIA
OBARSIA
OBARSIA
OBARSIA
OBARSIA
OBARSIA
OBARSIA
OBARSIA

2300
1300
590
1900
600
350
170
720

MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI
MADULARI

140
60
100
160
250
100
400
250
480
200
430
160
150
120

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

22

45
46

AGEST
SPATIU CURTE SCOALA
MADULARI
Total

MADULARI
MADULARI

230
21 250
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ANEXA Nr.2

Necesar minim utilaje
Sector

Servicii de prevenire si combatere a
inzapezirii, ghetii, poleiului si
lunecusului pe strazile/drumurile de pe
raza satelor Cernisoara, Madulari,
Obarsia, Sarsanesti, comuna
Cernisoara, pentru perioada de iarna
2020-2021 (01.12.2020 - 31.03.2021);

Utilaje

Numar utilaje

TRACTOR ECHIPAT CU
INCARCATOR FRONTAL
SI REMORCA

1 buc
1 buc

BULDOEXCAVATOR CU
LAMA
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ANEXA nr.3
JURNALUL DE ACTIVITATE PE TIMP DE IARNA

ZIUA .................... LUNA ........ .....ANUL……………………

Nr.
crt.

Utilaj

Traseu pe care se
actioneaza

Ora
plecare

Ora
sosire

Prestator,

Ore
funcţionare

Ore
stationare la
dispozitie

Beneficiar
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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
Nr.

Având ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între
UAT - Comuna Cernisoara, adresa sediu Str. Principala Nr.12, Cernisoara, Jud. Valcea, telefon/fax
0250868503, cod fiscal 2541444, cont trezorerie RO………. deschis la Trezoreria Horezu,
reprezentata prin dl. Ciorîca Dumitru, functia Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte
si
SC………………………,
Str…………………………..,
Nr.1….,
telefon/fax……………,
…………….
.numar de inmatriculare …./…/…., C.I.F. ….., cont RO…………………………………….. deschis
la, Trezoreria ………., reprezentata prin dl ………………….., functia ……………., in calitate de
executant, pe de alta parte.
2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
-

2.1. (1) Prestatorul se obligă să presteze în folosul beneficiarului, servicii de deszapezire pe
strazile din localitatea Cernisoara(satele Cernisoara, Madulari, Obarsia, Sarsanesti), prin
intermediul urmatoarelor utilaje:
1 Buldoexcavator echipat cu lama si personal de deservire;
C 1Tractor echipat cu incarcator frontal, remorca, si personal de deservire

(2) În funcţie de condiţiile meteorologice şi situaţia reală, numărul utilajelor si al muncitorilor
se poate modifica, valoarea contractului se poate majora cu pana la 10% fapt ce se va reglementa
prin acte adiţionale la prezentul.
2.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de:
- ……lei/ora actionare, ……..lei/ora stationare pentru buldoexcavator echipat cu lama, personal de
deservire si combustibil aferent
- …….lei/ora actionare, …….lei/ora stationare pentru tractor echipat cu incarcator frontal, remorca,
personal de deservire si combustibil aferent
Preturile unitare sunt cele prezentate in propunerea tehnico – financiara, sunt exprimate in lei, fara
T.V.A. si sunt ferme si nerevizuibile pe toata perioada derularii prezentului contract.
2.3 Plata se va efectua pe baza raportului de activitate zilnica al prestatorului/ore efectiv prestate,
care vor fi confirmate de reprezentantul imputernicit din partea beneficiarului.
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3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract are o durată de derulare stabilită de comun acord de la 01.12.2020 până la
31.03.2021, cu posibilitatea prelungirii acesteia dacă condiţiile meteorologice o impun, prelungire ce
se va reglementa prin acte adiţionale la prezentul contract.
3.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de derulare a contractului în
funcţie de asigurarea financiară şi condiţiile meteo; notificarea va fi făcută cunoscută prestatorului
cu cel puţin 5 zile înainte de aplicare.
4. APLICABILITATE
4.1. Contractul de servicii intră în vigoare la data de 01.12.2020.
4.2. Prestatorul se obligă să înceapă efectuarea prestaţiilor la data primirii ordinului de intrare în
bază (ordin de începere) de la achizitor.
Prestatorul serviciului va lua toate masurile pentru a fi gata de actiune la 30 minute de la primirea
dispozitiei de lucru.
Executantul va tine in permanenta legatura cu persoana desemnata de primarul comunei ca
fiind responsabil cu aceasta lucrare.
5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
5.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnică şi financiară;
b) caietul de sarcini.
c) acte adiţionale, dacă există;
6. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
NU ESTE CAZUL.
7. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
7.1. – (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul are obligaţia de a pregăti şi dota utilajele si personalul muncitor,
corespunzător lucrului pe timp friguros şi de noapte.
(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract, pe toata perioada de
valabiliate, prestatorul este obligat sa raspunda tuturor solicitarilor beneficiarului 24 de ore din 24,
atat in zilele lucratoare cat si in sarbatorile legale.
7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât
de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului
folosit pe toată durata contractului.
7.3. Prestatorul va asigura instructajul de protecţia muncii şi P.S.I. pentru personalul muncitor, iar în
cazul producerii unui accident de muncă, se va înregistra cu acesta.
7.4. Prestatorul este direct răspunzător de eventualele accidente care pot apărea în trafic, ca efect al
neacţionării operative şi eficiente, în urma dispoziţiilor date de achizitor.
7.5. Prestatorul are obligaţia de a efectua prestaţiile conform solicitărilor achizitorului.
8. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI
8.1 Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
8.2 Coordonarea acţiunii de prevenire şi combatere a înzăpezirii drumurilor locale revine Primarului
Comunei Cernisoara sau persoanei desemnate de catre acesta impreuna cu administratorul
executantului.
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8.3 Achizitorul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor.
Dacă prestatorul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiecţii în mod oficial, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, în afara
cazului în care ele contravin prevederilor legale.
8.4 Achizitorul nu va fi responsabil de 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 prestator cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului sau a
angajaţilor acestuia.

9. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
9.1. Verificarea, recepţia şi confirmarea lucrărilor executate se face de către persoanele desemnate
prin dispozitie de catre achizitor, în prezenţa prestatorului, cu care ocazie se confirmă respectarea
cantitativă şi calitativă a lucrării.
9.2. Lucrările efectuate de prestator, în afara celor prevăzute sau fără dispoziţia achizitorului,
precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie din
partea beneficiarului, nu vor fi plătite prestatorului. Aceste lucrări vor fi plătite numai dacă se
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei achizitorului, în care caz ele vor fi
notificate imediat.
10. MODALITĂŢI DE PLATĂ
10.1. Achizitorul va efectua plata către prestator, pe baza facturii fiscale emise de către acesta,
conform articolului 2.3. in termen de maxim 30 de zile de la primirea si acceptarea facturii.
10.2. Decontarea prestaţiilor real executate se va face pe bază de factură emisă de prestator, pe baza
pontajelor acceptate de beneficiar, ce se vor confirma în maxim 5 (cinci ) zile de la primire.
11. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
11.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
11.2 (1) Tarifele cuprinse în oferta, anexa la contract si respectiv la art. 2.2 din prezentul contract,
sunt ferme, nu se actualizează.
12. AMENDAMENTE
12.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adiţional, de comun acord, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
13. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE
13.1. Părţile contractante se angajează să execute obligaţiile ce le revin din prezentul contract şi
răspund pentru buna îndeplinire.
13.2. În cazul în care, prin executarea necorespunzătoare sau neexecutarea vreunei obligaţii de către
una din părţi se cauzează vreun prejudiciu celeilalte părţi, partea în culpă datorează despăgubiri
pentru prejudiciul cauzat.
13.3. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terţ, părţile contractante
răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între parteneri a cuantumului
răspunderii pentru dauna provocată, se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în
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producerea acesteia. Dacă dauna produsă terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de
achizitor în forma în care ea a fost aplicată, atunci achizitorul poartă singur răspunderea, numai dacă
prestatorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
13.4. (1) Întârzierea efectuării plăţilor de către achizitor cu mai mult de termenul prevăzut la art.
10.1., îndreptăţeşte prestatorul să ceară în scris penalităţi, reprezentând 0,01 % /zi pentru sumele
restante.
13.5. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul să ceară despăgubiri în valoare de 0,01 %/zi pentru
fiecare zi de întârziere dar nu mai mult de valoarea contractului nerealizată sau realizată cu
întârziere. Plata despăgubirii nu îl scuteşte pe prestator de îndeplinirea contractului.
13.6. (1) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţii de
lucrări, plată sau facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate
necuvenit, aferente acestora.
(2) Sumele încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la
încasare până la determinarea şi plata lor) se vor recupera astfel:
(3) Sumele încasate în plus, prin situaţii de realizări se vor recupera prin compensare, din
facturile neachitate pe aceeaşi lucrare sau din facturile neachitate de achizitor, din alte contracte în
derulare la data constatării şi comunicării.
(4) În imposibilitatea compensării, prestatorul se obligă să restituie sumele datorate în termen
de 10 zile de la data constatării şi înştiinţării lui, achitarea făcându-se prin mijloace de plată
obişnuite în contul achizitorului.
(5)Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizări) pentru utilizarea sumelor încasate în
plus, se vor achita imediat de la data constatării şi înştiinţării.
14. REZILIEREA CONTRACTULUI
14.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata daunelor-interese.
14.2. Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă:
- achizitorul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe prestator în
situaţia de a nu o putea îndeplini;
- achizitorul notifică prestatorului că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice
îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
14.3 Achizitorul poate cere rezilierea contractului dacă:
- prestatorul a fost declarat falit, se emite ordin de executare împotriva sa, intră în lichidare în
vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- prestatorul a abandonat contractul;
- prestatorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a
fost notificat de achizitor.
14.4 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la art. 14.2 si 14.3, se va
comunica în scris celeilalte părţi contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate
de reziliere.
14.5 Rezilierea sau suspendarea parţială a contractului se va putea efectua şi în cazul în care repetat,
dar nu mai puţin de trei ori, personalul prestatorului nu intervine operativ la acţiunile de prevenire şi
combatere a înzăpezirii drumurilor.
14.6 În cazul rezilierii contractului, beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, după
care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului,
precum şi daunele pe care trebuie să le suporte contractantul din vina căruia s-a reziliat contractul.
15. Subcontractarea
15.1. Prestatorul are obligatia ca in cazul in care subcontracteaza parti din contract, sa incheie
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care a semnat prezentul contract cu
achizitorul.
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15.2. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor pentru modul in care isi indeplineste
obligatiile asumate prin prezentul contract.
15.3. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de prestator pentru modul in care acestia isi
indeplinesc partile lor din contracte.
15.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dupa obtinerea acordului prealabil, in
scris al achizitorului. Schimbarea subcontractantului va fi notificata achizitorului si nu va avea
influente asupra preturilor unitare si a propunerii tehnice.
16. CESIUNEA
16.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără să obţină în prealabil acordul scris al achizitorului.
16.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin
contract.
17. FORŢA MAJORĂ
17.1. Forţa majoră, aşa cum este ea definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă, în
condiţiile notificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră.
18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
20.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
20.2. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Civil şi a Codului Comercial Român.
20.3. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru
fiecare parte.
ACHIZITOR,
COMUNA CERNISOARA

PRESTATOR,
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