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SECȚIUNEA I  

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 Beneficiar: Muzeul Național Peleș, str. Peleșului nr. 2, Sinaia, județ Prahova 

 Lucrările de ignifugare se vor executa la sediul Muzeului Național Peleș – Castelul Peleș și 

Castelul Pelișor 

 Tip anunț: achiziție directă 

 Tip contract: Contract de lucrări 

 Denumire achiziție: Lucrări de ignifugare, cod CPV 45343100-4  

Se solicită executarea lucrărilor de ignifigure a materialelor combustibile (lemn de brad) din 

care este alcătuită șarpanta învelitorii aferente Castelului Peleș și Castelului Pelișor (clădiri de 

importanță națională, clasate monumente istorice) pentru o suprafață totală de 7.170 mp, detaliată 

astfel: 

- Castelul Peleș – 5.475 mp 

- Castelul Pelișor – 1.695 mp 

 Criteriul de atribuire: prețul total cel mai scăzut, cu condiția respectării cerințelor specifice. 

 Valabilitatea ofertei: 30 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, 

Autoritatea contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a 

Ofertei. 

În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca 

fiind inacceptabilă. 

 Valoarea estimată:  30.000,00 lei exclusiv TVA 

 Sursa de finanțare: buget propriu 

 Termenul limită de depunere a ofertelor: până la data de 03.11.2021 ora 12.00 

Toate orele specificate în Invitația de participare se referă la ora locală a României. 

 Modalitatea de depunere a ofertelor 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate, cel târziu până la data și ora 

limită pentru primirea Ofertelor specificate în Invitația de participare, în format electronic scanat la 

adresa de email achizitii.publice@peles.ro – toate documentele vor fi transmise concomitent. 

Ofertanţii vor lua toate măsurile pentru depunerea ofertelor până la data şi ora prevăzute în 

prezentul anunţ. Oferta depusă după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau către o altă adresă 

de e-mail decât cea precizată în prezentul anunț, nu poate fi luată în consideraţie. 

Achizitorul nu va suporta nici o altă cheltuială/sumă suplimentară prețului ofertat ce ar putea 

fi solicitată de ofertant la momentul expedierii. 

 Limba de redactare a ofertei: limba română. 

 Procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică. 

În situaţia în care ofertantul deţine cont în sistemul electronic de achiziţii publice, oferta 

câștigătoare se va înregistra în catalogul electronic publicat la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/.  

 Data limită până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor  

01.11.2021 ora 13.00 

 Autoritatea contractantă va răspunde consolidat, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de 

clarificări, respectiv pe data de 02.11.2021, ora 13.00. 

Clarificările referitoare la documentația de atribuire se pot solicita la adresa de e-

mail achizitii.publice@peles.ro. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe 

site-ul propriu www.peles.ro, secţiunea Anunţuri > Achiziţii Publice. 

mailto:achizitii.publice@peles.ro
http://www.peles.ro/
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 Descrierea achiziției: conform Caietului de sarcini. Nu este permisă depunerea de oferte 

alternative. 

 Modalitatea de implementare a contractului - Executarea contractului nu este supusă unor 

condiții speciale. 

Se solicită informații privind personalul responsabil cu executarea contractului. 

 Durata contractului - Termenul de execuție – maxim 15 zile de la încheierea contractului 

 Garanția acordată lucrarii – minim 3 ani de la data recepției la terminarea lucrării 

 Depozite valorice și garanții solicitate 

Garanția de participare – nesolicitată 

Garanția de bună execuție – nesolicitată 

 

Condiții de participare 

 

1. Criterii de calificare și selecție 

Operatorii economici trebuie să dovedească faptul că sunt legali constituiți, că nu se află în 

niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de 

a realiza activitățile care fac obiectul contractului. 

 

Se solicită ofertantului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare: 

a) categoriile de lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi 

procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către 

subcontractanţi; şi 

b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi 

la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare. 

Subcontractanţii propuşi în ofertă sau implicaţi/declaraţi ulterior semnării contractului 

trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de 

muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii, prevăzute în 

documentaţia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei 

unor situaţii de excludere şi, respectiv, a existenţei resurselor/capacităţilor corespunzătoare părţii lor 

de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

 

1.a) Situația personală a ofertantului  

Operatorul economic (ofertantul individual, membrul unei asocieri, terții susținători și 

subcontractanții) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 

Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile 

prevăzute în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016. 

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile 

altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze o singură declarație. Un 

operator economic care participă, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor enitiăți trebuie 

să se asigure că autoritatea contractantă primește propria declarație împreună cu o declarație care 

cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează. 
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În cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, participă 

împreună la procedura de achiziții publice, trebuie prezentată o declarație separată care să cuprindă 

informațiile solicitate pentru fiecare dintre operatorii economici participanți. 

 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții vor completa Declaraţia privind 

neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 

publice – Formularul 2. 

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea 

declarației urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe 

primul loc la finalizarea evaluării ofertelor. 

 

Motive de excludere a ofertanților 

Cerința nr. 1 - Motive referitoare la condamnări penale 

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi 

documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin 

hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele 

infracţiuni: 

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. 181-

185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 

finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută 

de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 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. 

Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic se aplică şi în cazul 
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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. 

 Modalitate de îndeplinire 

- Se va completa Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 

165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice – Formularul 2. 

- Certificatul constatator eliberat de ONRC, ce urmează să fie prezentat, la solicitarea 

Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice. 

- alte documente edificatoare, după caz 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit 

documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile 

prevăzute, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, 

dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o 

declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei 

asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

 

Cerința nr. 2 - Motive legate de plata contribuțiilor 

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic 

despre care: 

a) fie are cunoştinţă că şi-a 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 sau cu cele ale statului membru al 

autorităţii contractante; 

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a 

încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat. 

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 

excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul 

general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în 

condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după 

caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor 

Pentru respectarea acestei prevederi, înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, 

operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă 

neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind 

îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general 

consolidat datorate. 

Prin excepţie, un operator economic nu este exclus din procedura  de  atribuire  atunci când 

cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, 

este mai mic de 10.000 lei. 
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Autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic 

împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor 

și/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabilește că acesta are capacitatea 

de a executa contractul de achiziție publică. Aceasta presupune că respectivul operator economic se 

află fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare 

fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul 

fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de 

reorganizare aprobat de instanță. 

Autoritatea contractantă are obligația de a verifica inexistența unei situații de excludere în 

legătură cu subcontractanții propuși. În cazul în care este identificată o situație de excludere, 

Autoritatea solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a 

rezultat, în urma verificării, că se află în această situație. 

Modalitate de îndeplinire 

- Se va completa Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 

165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice – Formularul 2. 

- Pentru sediul principal: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu 

privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat 

(buget local, buget de stat, etc.) actualizate la momentul prezentării - ce urmează să fie 

prezentat, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I 

în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 

- Pentru sediile secundare/punctele de lucru - o declaraţie pe propria răspundere 

privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la 

bugetul general consolidat datorate - ce urmează să fie prezentat, la solicitarea 

Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice. 

- alte documente edificatoare, după caz 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit 

documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile 

prevăzute, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, 

dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o 

declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei 

asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

 

Cerința nr. 3 - Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri 

profesionale 

Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, 

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 



 

 

7 

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. 

- orice operator economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este 

reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali 

ai acțiunilor la purtător. 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, 

derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Narcis Dorin Ion – Manager; Hortopan Mircea-

Alexandru – Director Direcţia de Patrimoniu; Hogea Mariana-Anca – Director General Adjunct; 

Costache Daniela – Contabil șef; Popescu Nicoleta – șef Serviciul Achiziții Publice și 

Administrativ, președinte cu drept de vot comisia de evaluare; Leurzeanu Tiberiu-Constantin – 

referent Serviciul Achiziții Publice și Administrativ, membru comisia de evaluare; Apostol Mihai - 

coordonator Compartiment SSM-S.U., membru comisia de evaluare; Zota Cătălin – arhivar 

Serviciul Achiziții Publice și Administrativ, membru de rezervă comisia de evaluare; Răileanu 

Valentin – şef Serviciul Tehnic, membru de rezervă în comisia de evaluare; Sava-Ștefănescu 

Cătălina-Carmen - economist specialist Compartimentul Financiar Contabilitate, persoană 

împuternicită cu controlul financiar preventiv propriu. 

Modalitate de îndeplinire 

- Se va completa Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 

165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice – Formularul 2. 

- Se va completa Declaraţia privind evitarea conflictului de interese (art. 59 şi art. 60 

din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice) – Formularul 3. 

- dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, după 

caz. 
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- În cadrul Propunerii tehnice se va depune Formularul 4 Declaratie privind 

respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor 

de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă din 

care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul respectă reglementările din 

domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă şi legislația de securitate și sănătate în 

muncă care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea 

implementării contractului. Pe perioada contractului vor fi respectate prevederile Legii 

nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. Informații detaliate privind 

reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind 

sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-urile: 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html, 

http://www.mmuncii.gov.ro, (Ministerul Muncii si Justitiei Sociale), 

http://www.mmediu.ro (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor)  

- alte documente edificatoare, după caz 

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit 

documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile 

prevăzute, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, 

dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o 

declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei 

asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. 

Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator 

economic, organizat ca societate pe acţiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acţiuni la 

purtător şi care nu face dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la 

purtător. 

Prin excepţie, autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator 

economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza 

informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta 

are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupună că 

respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru 

a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a 

activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de 

implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă. 

În sensul dispoziţiilor lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă 

de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale 

regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de 

proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 

În sensul dispoziţiilor lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii 

plauzibile 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 în următoarele 

situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ: 

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 

participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 

conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire; 

b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 

procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
http://www.mmuncii.gov.ro/
http://www.mmediu.ro/
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economică sau de orice altă natură; 

c) un ofertant a depus două sau mai multe oferte, atât individual cât şi în comun cu alţi 

operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici; 

d) un ofertant a depus ofertă individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este 

nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare. 

Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul lit. d), autoritatea contractantă va 

solicita în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care 

vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care 

acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile. 

Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un ofertant care se află în 

situaţia prevăzută la lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului ofertant posibilitatea de a 

demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa. 

În sensul dispoziţiilor lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu 

exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări 

care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în 

contract. 

 

2. Criterii privind capacitatea 

2.1. Capacitate de exercitare a activității profesionale 

Cerința nr. 1 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condiţiile legii din care să reiasă că acesta este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre 

situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza 

activităţile care fac obiectul contractului. sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente 

emise în ţara de rezidenţă traduse în limba română. 

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada 

înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul 

achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o 

vor realiza. Cerința se aplică inclusiv și/sau pentru terți susținători. 

Cerința nr. 2 

Ofertantul are obligația ca la data depunerii ofertei să dețină toate avizele obligatorii 

desfășurării activităților care fac obiectul contractului, emise de către organele competente. La 

depunere ofertei se vor prezenta obligatoriu următoarele documente: 

- dovada atestării acordate de către organele abilitate conform OMAI nr. 87/2010 privind 

aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări in domeniul apărării 

împotriva incendiilor; 

- certificate de competență profesională pentru personalul care va efecta lucrările de 

ignifugare, respectiv pentru ocupaţia Ignifugator – Cod COR 713104  

Modalitatea de îndeplinire 

-   Documentul justificativ care probează cele asumate este Certificatul constatator 

eliberat de ONRC, ce urmează să fie prezentat, la solicitarea Autorității 

contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar 

întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Certificatul se va prezenta în copie lizibilă 

cu mențiunea “conform cu originalul”, valabil la data prezentării certificatului. 

- dovada atestării acordate operatorului de către organele abilitate 
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- certificate de competență profesională pentru personalul care va efecta lucrările de 

ignifugare, respectiv pentru ocupaţia Ignifugator – Cod COR 713104  

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND OFERTA 

 

A. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să 

asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în 

cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a 

documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire. 

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce 

urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității 

contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică 

va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului. 

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor 

exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de 

sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini 

reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care 

soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate 

elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de 

sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a 

solicita sistarea prestării serviciilor până la remedierea situației constatate. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în 

raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui 

document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori 

neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea 

ofertei ca fiind neconformă. 

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, 

ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea 

propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a 

eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii 

tehnice mai sus menționat. 

Ofertanții au libertatea de a-și prevedea propriile consumuri și metodologii de lucru, cu 

condiția respectării cerințelor cantitative și calitative prevăzute în caietul de sarcini. 

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în 

raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui 

document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori 

neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea 

ofertei ca fiind neconformă. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea 

valorilor/propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al 

îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva 

ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice 

stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere 

tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din 
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caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. 

 

Propunerea tehnică va cuprinde secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum 

urmează: 

a) Descrierea specificațiilor tehnice astfel cum sunt identificate în caietul de sarcini 

b) Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la: 

- condițiile de livrare și transport; 

- condițiile de ambalare; 

- recepționarea și control lucrărilor de ignifugare. 

c) Managementul contractului, respectiv aspecte cum ar fi, dar fără a se limita la acesta, 

abordarea pentru organizarea activităților în cazul unei asocieri sau în cazul în care 

ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități. 

 

Propunerea tehnică va fi insoțită de: 

a) Formularul 4 Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din 

domeniul mediului, social, al relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate 

şi sănătate în muncă din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul respectă 

reglementările din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă şi legislația de securitate și 

sănătate în muncă care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea 

implementării contractului. Pe perioada contractului vor fi respectate prevederile Legii nr. 319/2006 

privind securitatea şi sănătatea în muncă. Informații detaliate privind reglementările care sunt în 

vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot 

obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-urile: 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html, 

http://www.mmuncii.gov.ro, (Ministerul Muncii si Justitiei Sociale), 

http://www.mmediu.ro (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor)  

b) documente din care să rezulte indeplinirea cerințelor solicitate prin caietul de 

sarcini pentru substanța ignifugă utilizată 

c) Ofertanții au obligația de a indica şi dovedi care informaţii din propunerea tehnică, 

elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale 

întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept 

de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, 

elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale 

trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine 

anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile aceste prevederi - completare Formular 5 - 

Declarație privind documentele/informațiile care au caracter confidențial, inclusiv secrete 

tehnice sau comerciale și elemente confidențiale ale ofertei. Caracterul confidenţial se aplică 

doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete 

tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul 

confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă, în caz contrar nefiind aplicabile 

prevederile art. 57 alin (1) din Legea nr. 98/20016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 

 

http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
http://www.mmuncii.gov.ro/
http://www.mmediu.ro/


 

 

12 

B. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA, precum și 

Formularul de Propunere Financiară - Formular 6 şi Anexa la acesta, incluzând toate 

informațiile solicitate 

Oferta finală va include valoarea cheltuielilor de transport și a ambalajului aferent, 

precum și toate cheltuielile și comisioanele care vor fi angajate în condițiile prevăzute în 

documentația de atribuire. 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile necesare cu privire la  diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea 

prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să 

se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin 

caietul de sarcini, în marja prețului ofertat. 

Totodată, intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de 

evaluare, faptul că au prevăzut în cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate 

activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile în 

cadrul contractului. 

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată 

perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția 

erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 

395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. 

Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: 

a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare 

prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; 

b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi  luată în considerare 

valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în 

cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de 

ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în 

documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei 

negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante. 

 

C. Modul de prezentare a ofertei 

Ofertanții au obligația de a transmite Scrisoarea de Ofertă - Formular 1, respectiv actul 

juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic 

în contractul de achiziție publică. 

 

Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:  

a. Documente de calificare 

1) Scrisoare de Ofertă – Formular 1 

2) Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice – Formularul 2. 

3) Certificatul constatator eliberat de ONRC, ce urmează să fie prezentat, la solicitarea 

Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar 

întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 
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4) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice. 

5) Pentru sediul principal: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire 

la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, 

buget de stat, etc.) actualizate la momentul prezentării - ce urmează să fie prezentat, la 

solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 

6) Pentru sediile secundare/punctele de lucru - o declaraţie pe propria răspundere privind 

îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general 

consolidat datorate - ce urmează să fie prezentat, la solicitarea Autorității contractante, doar 

de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 

evaluării ofertelor. 

7) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice. 

8) Declaraţia privind evitarea conflictului de interese (art. 59 şi art. 60 din Legea 98/2016 

privind achiziţiile publice) – Formularul 3. 

9) dovada identităţii deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, după caz. 

10)  dovada atestării acordate operatorului de către organele abilitate 

11)  certificate de competență profesională pentru personalul care va efecta lucrările de 

ignifugare, respectiv pentru ocupaţia Ignifugator – Cod COR 713104  

b. Propunerea Tehnică - conform secțiunii Modul de prezentare a propunerii tehnice; 

c. Propunerea Financiară - conform secțiunii Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

 

Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original/copie legalizată/copie 

lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele juridice străine documentele se 

prezintă traduse în limba română în copie legalizată. Informațiile trebuie să fie valabile la momentul 

prezentării. 

 

În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care 

semnează Oferta este altul decât persoana desemnată ca împuternicită să reprezinte Operatorul 

Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va 

include informații detaliate privind reprezentarea. 

În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, 

inclusiv a Liderului pentru aceeași persoană/aceleași persoane prin care aceasta este 

autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice 

Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire. 

 

Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. 

Autoritatea contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire 

poate fi efectuată în termen de cel mult 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea 

Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă 

și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen considerare și vor fi returnate nedeschise. 
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Perioada de valabilitate a Ofertei 

Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 30 de zile de la termenul-limită de primire 

a Ofertelor, după cum este specificat acest termen în Invitația de Participare. 

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei, 

Autoritatea contractantă poate solicita Ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a 

Ofertei. În cazul în care un Ofertant nu se conformează acestei solicitări, Oferta sa va fi respinsă ca 

fiind inacceptabilă. 

 

Termenul-limită pentru primirea Ofertelor 

Ofertele primite după termenul-limită de primire a Ofertelor nu vor fi luate în considerare. 

Autoritatea contractantă poate prelungi termenul limită pentru primirea Ofertelor. Orice prelungire 

poate fi efectuată în termen de cel mult 2 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru primirea 

Ofertelor. În acest caz, toate drepturile și obligațiile stabilite anterior pentru Autoritatea contractantă 

și pentru Ofertanți vor fi extinse până la noul termen considerare și vor fi returnate nedeschise. 

 

Retragerea, înlocuirea și modificarea Ofertelor 

Operatorilor Economici au posibilitatea de a-și retrage, înlocui și modifica Oferta înainte de 

termenul limită pentru primirea Ofertelor stabilit în Invitația de participare. 

În această situație, un Ofertant își poate retrage, înlocui sau modifica Oferta înainte de 

termenul-limită prin trimiterea unei notificări scrise, semnate corespunzător de către un reprezentant 

autorizat al Ofertantului (dacă este cazul, Ofertantul va include o copie a împuternicirii pentru 

reprezentant). Notificarea scrisă va fi însoțită de Oferta care înlocuiește sau modifică Oferta depusă. 

Toate notificările de retragere, înlocuire sau modificare trebuie să fie întocmite și depuse numai 

până la termenul-limită stabilit pentru primirea Ofertelor, în format electronic, așa cum este 

indicat în Invitația de participare, cu mențiunea clară "RETRAGERE", "ÎNLOCUIRE", 

"MODIFICARE". 

Nicio Ofertă nu poate fi înlocuită sau modificată după termenul-limită pentru primirea 

Ofertelor. 

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu 

are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate 

de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia 

de la procedura pentru atribuirea contractului. 

 

Accesarea/ deschiderea Ofertelor 

După termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea contractantă va accesa/deschide  

Ofertele depuse de Ofertanți la data, ora și adresa indicate în Invitația de participare. 

Operatorul economic trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie transmisă, numai 

până la data limită de depunere a ofertelor, așa cum este aceasta evidențiată în cadrul Invitației de 

participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului 

economic. 

Ofertele depuse după expirarea termenului limită pentru depunere vor fi respinse. 

După expirarea termenului limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorul economic nu 

are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta în alte condiții decât cele expres reglementate 

de legislație în acest sens si probării circumstanțelor respective, sub sancțiunea excluderii acestuia 

de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garanției de participare. 
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Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor 

prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la 

ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din 

cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod 

faci, cu menționarea clară a documentelor transmise în Scrisoarea de înaintare. 

Documentele eliberate de instituții/organisme oficiale abilitate sau de către terți trebuie să fie 

datate, semnate si, după caz, parafate conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta 

scanate in format lizibil, cu mențiunea „conform cu originalul”. 

Nerespectarea instrucțiunilor, neprezentarea informațiilor solicitate completate în mod 

corespunzător si/sau transmiterea documentelor într-o formă improprie care face imposibila 

vizualizarea conținutului acestora sunt activități realizate pe riscul ofertantului, iar eșecul de a 

depune o ofertă care să nu îndeplinească cerințele minime si obligatorii de calificare si instrucțiunile 

de prezentare/completare a documentelor indicate prin prezenta documentație poate conduce la 

respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă/neadecvată, cu aplicarea în mod 

corespunzător a dispozițiilor legale incidente. Ofertanții trebuie să transmită o oferta completă 

pentru toate activitățile ce fac obiectul acestui contract. 

 

Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenită a 

documentației de atribuire, inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în 

timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile autorității contractante la solicitările 

de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la orice fel 

de cerințe/condiții si obligații care pot afecta în vreun fel valoarea, condițiile stabilite, 

natura/conținutul ofertei si/sau execuția contractului. 

Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi 

rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate integral de către ofertanți, indiferent de rezultatul 

aplicării procedurii de atribuire. 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale si particulare 

care guvernează viitorul contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în 

documentația de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, 

indiferent de situația ori de condițiile proprii ale ofertantului. 

Prezumția de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă 

răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în 

original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest 

scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează 

din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca 

fiind autentice sau legale si nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În 

acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la 

propria lor situație privind incidenta motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare 

si selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la 

solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a 

dispozițiilor/consecințelor legale incidente. 
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Instrucțiuni privind evaluarea ofertelor 

 

A. Evaluarea Propunerilor Tehnice 

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică: 

1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă 

numai la o parte din obiectul Contractului; 

2) demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini. 

Dacă este cazul, Autoritatea contractantă transmite Ofertanților prin intermediul e-mail-ului 

clarificări cu privire la Propunerile Tehnice în vederea finalizării evaluării acestora. Solicitarea de 

clarificări se transmite la adresa de e-mail indicată de ofertant. 

Ofertanții transmit răspunsul, scanat, prin mijloace electronice de comunicare – la adresa de 

email achizitii.publice@peles.ro 

 

B. Evaluarea Propunerilor Financiare 

Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară: 

1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă 

numai la o parte din obiectul Contractului; 

2) este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate cerințele descrise în 

Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară. 

Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse preturi, vor fi 

considerate ca fiind incluse în prețul cerințelor prezentate de către Ofertant în Propunerea Tehnică.  

Pentru aceste cerințe Autoritatea contractantă va plăti doar prețul stabilit în Propunerea 

Financiară și nimic în plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării Contractului. 

Autoritatea contractantă poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate de 

Ofertanți cu privire la Propunerile Financiare. Solicitarea de clarificări se transmite la adresa de e-

mail indicată de ofertant. 

Ofertanții transmit răspunsul scanat, prin mijloace electronice de comunicare – la adresa de 

email achizitii.publice@peles.ro 

 

C. Clarificări solicitate de Autoritatea contractantă Ofertanților 

Solicitarea de clarificări a Autorității contractante si răspunsul Ofertantului vor fi realizate 

în scris.  

În cazul în care Autoritatea contractantă solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, 

completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în 

termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt 

concludente, Oferta sa va fi considerată inacceptabilă. 

Oferta admisibilă - Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau 

neadecvată. 

Situații ce determină respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, 

neconformă sau neadecvată în situațiile descrise mai jos. 

 

Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații: 

- în cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări şi, după caz, completări 

ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în 

termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau 

clarificările/completările transmise nu sunt concludente; 

mailto:achizitii.publice@peles.ro
mailto:achizitii.publice@peles.ro
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- ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul 

propunerii tehnice sau propunerii financiare; 

- ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa; 

- ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la Oferta acestuia; 

- ofertantul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în 

Documentația de atribuire în conformitate cu cerințele stabilite de Autoritatea contractantă; 

- constituie o alternativă la prevederile Caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată 

în considerare deoarece în Invitația de participare nu este precizată în mod explicit 

posibilitatea depunerii unor oferte alternative; 

- nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă 

și de protecție a muncii, atunci când aceasta cerința este formulată în condițiile art. 51, alin. 

(2) din Legea 98/2016; 

- prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată 

prin Anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare 

pentru îndeplinirea contractului; 

- prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată 

prin Anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri 

suplimentare pentru îndeplinirea contractului, se constată că acceptarea unei astfel de Oferte 

ar conduce la modificarea substanțială în sensul depășirii procentelor de la art. 221 alin. (1) 

lit. f) pct. ii) din Legea 98/2016. 

- în orice moment in timpul perioadei de evaluare, Ofertantul refuză sa extindă perioada de 

valabilitate a Ofertei; 

- în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente, aşa cum sunt precizate 

la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

- completările ulterioare. 

Art. 3 alin. (1) lit. hh) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi 

manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie 

publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte 

documente stabilite prin documentaţia de atribuire. 

 

Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele situații: 

- nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției; 

- a fost primită cu întârziere; 

- prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție; 

- este considerată de Autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută; 

- în cazul în care Ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele 

solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al 

costurilor propuse; 

- nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini; 

- conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Autoritatea 

contractantă, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar 

Ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la 

clauzele respective; 

- conține în cadrul Propunerii Financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și 

care nu pot fi justificate; 
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- Propunerea Financiară nu este corelată cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea 

conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislația 

incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice; 

- oferta este prezentată fastfel încât devenine imposibilă aplicarea criteriului de atribuire. 

- oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 

98/2016, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea Ofertelor și/sau oricând pe 

parcursul evaluării acestora; 

- în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea 98/2016 se constată că Propunerea 

Financiară are un preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu cerințele astfel 

încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi 

solicitați prin Caietul de sarcini. 

 

Oferta poate fi considerată neadecvată dacă: 

- este lipsită de relevanță fată de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără 

modificări substanțiale, necesitățile și cerințele Autorității contractante indicate în 

documentele achiziției. 

- în situaţia în care candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 

165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificicările și completările ulterioare sau nu 

îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă. 

 

D. Reguli de evitare a conflictului de interese 

Conflict de interese reprezintă orice situație în care membrii personalului Autorității 

contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența 

rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 

personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor 

în contextul procedurii de atribuire. 

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:  

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a persoanelor care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau 

subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este 

soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători ori 

subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se 

constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori 

indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de 

natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 

până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 

decizie în cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire; 
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Prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente 

unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului 

cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 

e) situaţia în care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru 

executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv 

ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 

contractante. 

f) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terţul 

susţinător organizat ca societate pe acţiuni cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător nu 

respectă prevederile art. 53 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 98/2019. 

Ofertantul declarat câştigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de 

achiziţie publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înţelegeri, cu persoane fizice care 

au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante implicați în procedura de atribuire cu 

care autoritatea contractantă a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie 

publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea 

rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv. 

 

E. Stabilirea ofertei câştigătoare 

Contractul se atribuie ofertantului care îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse 

și a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de 

atribuire precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire. 

Autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a 

preţului total, exclusiv TVA. În situația în care două sau mai multe oferte au acelaşi preţ, 

Autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de a 

unor noi propuneri financiare (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să 

subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul explicitat, până la 

momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament. 

 

Instrucțiuni privind notificarea rezultatului procedurii 

 

Autoritatea contractantă va informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire, 

despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, 

ori după caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, 

în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 

Autoritatea contractantă va transmite ofertantului declarat câştigător o comunicare privind 

acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă acordul de a încheia contractul de achiziţie publică. 

În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

cuprinde:  

a) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a 

ofertei sale; 

b) fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, 

caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei desemnate câştigătoare în raport cu oferta sa, numele 

ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații numai în situația în 

care divulgarea acestora: 
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- ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei 

prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; 

- ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, 

sau ar prejudicia concurență loială dintre aceștia. 

Comunicarea prin care se notifică rezultatul procedurii se transmite prin mijloace electronice 

la adresa de e-mail comunicată de ofertant. 

 

Instrucțiuni privind anularea procedurii de atribuire 

 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire în următoarele 

cazuri: 

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio 

ofertă admisibilă; 

b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului 

neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare; 

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este 

imposibilă încheierea contractului; 

d) instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din 

caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu 

mai poate fi atins în mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în 

imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor 

publice reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare 

din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea 

fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă. 

În sensul prevederilor de mai sus, prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în 

care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă 

se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea 

principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016. 

Prin excepție, Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru 

atribuirea contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data 

transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data 

încheierii contractului, dacă autoritatea contractantă nu mai are asigurate fondurile necesare 

realizării achiziției sau nu mai există necesitatea ce urma a fi acoperită; cele două situații 

nedatorându-se unei acțiuni sau inacțiuni a Autorității contractante. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de 

atribuire a contractului de achiziţie publică, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, 

prin intermediul site-ului www.peles.ro, secţiunea Anunţuri > Achiziţii Publice, în termen de o zi 

lucrătoare de la adoptarea deciziei de anulare. 

 

Instrucțiuni privind semnarea contractului de achiziţie 

 

Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, 

în perioada de valabilitate a ofertelor. 

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta pentru semnarea contractului, 

în termenul comunicat în invitația pentru semnarea contractului, transmisă de Autoritatea 

http://www.peles.ro/
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contractantă. Dacă ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, 

situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul. 

În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul este un consorțiu, acesta are 

obligația de a prezenta la semnarea contractului următoarele documente: 

- documente prin care se autorizează persoana care urmează să semneze contractul; 

- acordul de asociere din care să rezulte cota de participare a fiecărui membru al asocierii, 

reprezentantul legal al asocierii, liderul desemnat (informații care nu trebuie să fie diferite 

față de cele precizate în documentele care au însoțit oferta); 

- În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei 

subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului, contractul 

încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. 

În cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui 

ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de 

forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul  să 

declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. 

În caz contrar, procedura de atribuire se anulează. 
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CONTRACT DE LUCRĂRI 

Lucrări de ignifugare 

Nr. ……………./………………………. 

   

 1. Părţile contractante 

  În temeiul art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a art. 

43 din Hotărârea 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 s-a încheiat prezentul  contract de achiziţie, 

 

Autoritatea contractantă MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ, cu sediul în Sinaia, str. Peleşului 

nr. 2, jud. Prahova, cod poştal 106100, telefon: 0244/310918; 0244/312184, fax: 0244/312416, cod 

fiscal RO 2842935, cont trezorerie RO22TREZ23G670303203030X, deschis la Trezoreria 

Buşteni, reprezentată legal prin manager Dr. Narcis-Dorin Ion şi contabil şef ec. Daniela Costache, 

în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi  

…………………….., cu sediul social în ……………………………………………………, 

C.U.I: …………………………….., Registrul Comerțului ……………………, email 

………………………….., tel.  …………………….. fax …………………………, cont bancar 

..................................... deschis la ..................................., reprezentată prin ……………………….., 

în calitate de executant. 

 

2. Definţii 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  

a) Autoritate și Contractant - Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul 

Contract; 

b) Act Adițional - document prin care se modifică termenii și condițiile prezentului Contract de 

achiziție publică de prestări servicii, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

c) Caiet de Sarcini – anexa 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile specificațiile și 

caracteristicile serviciilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesității Autorității contractante, menționând, după caz, metodele și resursele care urmează să 

fie utilizate de către Contractant și/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate de către 

Contractant, inclusiv niveluri de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică, 

siguranță și altele asemenea, după caz, precum și cerințe aplicabile Contractantului în ceea ce 

privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Autorității contractante; 

d) Cazul fortuit – Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost 

chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. 

e) Cesiune - înțelegere scrisă prin care Contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii 

nr. 98/2016, drepturile și/sau obligațiile deținute prin Contract sau parte din acestea; 

f) Conflict de interese - orice situație influențând capacitatea Contractantului de a exprima o 
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opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să 

acorde prioritate intereselor Autorității contractante, orice motiv în legătură cu posibile 

contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. 

Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricăror Subcontractanți, acționând sub autoritatea 

și controlul Contractantului, în condițiile Legii nr. 98/2016, în cazul în care este aplicabil; 

g) contract de achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

h) contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca obiect: fie 

exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre 

activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia 

unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor 

stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau 

proiectării construcţiei; 

i) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achiziţie publică; 

j) Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între Contractant și un terț ce dobândește 

calitatea de Subcontractant, în condițiile Legii nr. 98/2016, prin care Contractantul 

subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederile 

Contractului; 

k) Forță majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face 

imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte 

perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, 

blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, 

deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus 

de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de 

diligență; 

l) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi 

stocare a datelor emise, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte 

mijloace electromagnetice; 

m) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire; 

n) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct 

de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

o) preţul contractului - Prețul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza și 

în conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Contractantului și a documentației de 

atribuire, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin 

Contract;  

p) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de 

achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând 

în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. 

Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de 

achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi;  

q) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.  
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3. Interpretare 

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.  

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, cu 

excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.  

3.3. Termenele prevăzute în cuprinsul prezentului contract se calculează conform 

următoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 

ore a ultimei zile a termenului; 

 c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau 

ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea 

ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început 

să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie 

termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se 

încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

 d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 

duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

 e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător 

dispoziţiile lit. a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în 

considerare. 

 3.4. Alte interpretări ale prezentului contract sunt supuse regulilor de drept în materie. 

 

 4. Obiectul și prețul contractului  

4.1. Executantul se obligă să execute Lucrări de ignifugare, cod CPV 45343100-4 a 

materialelor combustibile (lemn de brad) din care este alcătuită șarpanta învelitorii aferente 

Castelului Peleș, Castelului Pelișor (clădiri de importanță națională, clasate monumente istorice) 

pentru o suprafață totală de 7.170 mp, detaliată astfel: 

- Castel Peleș - 5.475 mp 

- Castel Pelișor - 1.695 mp 

în perioada convenită conform ofertei şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea 

contractului de Lucrări de ignifugare. 

4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, 

plătibil executantului de către achizitor este de …………………. lei exclusiv TVA, la care se 

adaugă TVA …………….. lei, respectiv ………………….. lei inclusiv TVA, conform ofertei. 

4.4. Prețul final al lucrărilor executate va fi determinat prin evaluarea lucrărilor după cum 

urmează: 

a) suma finală datorată în baza Contractului va fi calculată prin aplicarea preţurilor unitare 

cantităţilor real executate, conform Contractului; 

b) se va stabili prin măsurare cantităţile reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor, iar 

acestea vor fi plătite în conformitate cu prevederile clauzei 10 [Obligaţiile achizitorului]. În cazul 

în care, cantităţile real executate depăşesc cantităţile prevăzute, cantităţile suplimentare vor fi plătite 
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în conformitate cu prevederile clauzei 10 [Obligaţiile achizitorului]. 

 

 5. Durata contractului 

 5.1. Durata contractului începe la semnarea acestuia de către ambele părţi şi se termină după  

recepția lucrărilor efectuate și efectuarea plății, la care se adaugă perioada de garanție acordată 

lucrărilor. 

5.2. În termen de maxim 15 zile de la semnarea prezentului contract, contractantul va 

finaliza execuţia lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri, în conformitate cu oferta depusă, 

respectiv până la data de …………………………... 

 

6. Documentele contractului  

 6.1. Documentele contractului sunt: 

a. oferta contractantului nr. M.N.P. ……………..; 

b. documentația de atribuire 

c. acte adiționale, dacă există; 

d. alte anexe la contract, convenite de comun acord. 

 

 7. Executarea contractului  

 7.1. Contractul intră în vigoare începând cu data semnării prezentului contract. 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca 

fiind proprietatea absolută a achizitorului.  

8.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1., iar 

imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 

descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă 

din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, 

prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1., de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

 

 9. Obligaţiile principale ale executantului 

9.1. Executantul se obligă să execute și să finalizeze Lucrările de ignifugare, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în termenul de execuție precizat în 

oferta sa. 

9.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de şi pentru contract. 
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(3) La execuția lucrărilor vor respecta următoarele: 

- lucrările de ignifugare vor fi executate în timpul programului de lucru al Muzeului 

Național Peleș, respectiv 09.00 - 17.00, de personal instruit şi atestat în acest scop, având certificat 

de competenţă în termen de valabilitate; 

- lucrările se desfăşoară cu respectarea strictă a instrucţiunilor de utilizare elaborate de 

producător (tehnologie de aplicare, consumul specific, s.a.), pe suprafeţe curăţate şi chituite 

conform Normativului C58/96; 

- lucrările de ignifugare se execută în spaţii închise, la temperatura de minim + 10°C, 

umiditatea materialului înainte de ignifugare nu va depăşi 18%; 

- aplicarea produsului ignifug se face pe suprafaţă conform prevederilor din STAS 9302/4, 

prin pensulare sau prin pulverizare (după cum este indicat de producător); 

9.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

9.4. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul 

consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 

obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile 

primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe 

cheltuiala achizitorului. 

9.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării 

oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) dacă este cazul, de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 

iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de 

către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 

confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara 

şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice 

sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9.6. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data începerii executării 

lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

9.7. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 

mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din 

sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
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9.8. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile de acces ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 

către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va 

alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar 

ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 

deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 

achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va 

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului.  

9.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.10. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

lucrărilor, ivite într-un interval de 3 ani de la recepţia lucrării. 

9.11. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în 

acestea; şi 

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

9.12. (1) Contractantul se obligă să respecte reglementările obligaţiile relevante din 

domeniul mediului, social, al relaţiilor de muncă și al protecției muncii, și după caz, standardele 

internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi 

negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa 

angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii copiilor. Totodată este răspunzator atât de 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate, de riscurile de accidentare şi/sau îmbolnavire 

profesională, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului, în conformitate cu 

prevederile normelor legale în vigoare privind protecţia muncii, a riscurilor de accidentare şi/sau 

îmbolnavire profesională pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi a prescripţiilor tehnice 

aplicabile. 

(2) La prepararea şi aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile şi măsurile 

specifice de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii prevăzute în standardele de 

firma sau normele interne, precum şi Normele republicane de protecția muncii. 
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(3) Pe timpul lucrărilor de ignifugare se vor avea în vedere şi următoarele măsuri generale: 

a. La prepararea şi aplicarea produselor ignifuge de suprafaţă se vor utiliza ochelari de 

protecţie pentru a feri ochii de atingerea vătămătoare cu stropi de soluţie, care pot avea un caracter 

puternic alcalin; 

b. Pe timpul lucrului se va folosi îmbrăcăminte de protecţie, cizme şi mănuşi de cauciuc; 

c. După terminarea lucrului se vor spăla mâinile şi apoi se vor unge cu o alifie protectoare 

(de exemplu pe bază de lanolină); 

d. Legăturile furtunului la compresor vor fi etanşe, executate conform normelor tehnice. 

(4) Executanţii lucrărilor de ignifugare, inclusiv pregătirea soluţiilor de ignifugare, vor 

respecta normele specifice de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor corespunzătoare condiţiilor 

şi locului unde se desfăşoară aceste activităţi. 

 9.13. Substanţa ignifugă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- pentru ignifugarea materialelor şi elementelor de construcţii combustibile este obligatorie 

utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri, cu agrement tehnic;  

- produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Mediului, asupra toxicităţii; 

- produsul ignifug trebuie să se încadreze în clasa de inflamabilitate CO și să fie cu patru 

funcționalități: protecție împotriva focului, ciupercilor, mucegaiurilor și eficient împotriva 

insectelor dăunătoare lemnului. 

- produsul ignifug trebuie să îngreuneze aprinderea, să reducă viteza de ardere şi cea de 

propagare a flăcărilor pe suprafaţa protejată, modificând clasa de combustibilitate a materialului 

protejat, de la C4 (uşor inflamabil) la C2 (dificile inflamabil); 

- să aibă o aderență bună la suprafaţa pe care se aplică, asigurând o protecţie eficace 

ignifugă, cât şi insectofungicidă; 

- produsul va fi aplicat strict în conformitate cu instrucţiunile producătorului, în straturile 

stabilite, respectând intervalul de timp de uscare şi consumul specific pe unitatea de suprafaţă; 

- substanţa ignifugă va fi însoţită de certificatul de calitate, instrucţiuni de aplicare, aviz de 

însoţire a mărfii; 

- condiţiile de livrare, transport, recepţie şi păstrare a produsului ignifug vor respecta 

pervederile din Normativul C58/96, Ordinul N24 / N / 1996 privind “Siguranţa la foc. Norme 

tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în 

construcţii“. 

 

 10. Obligaţiile achizitorului  

10.1. (1) Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, 

finalizarea şi întreţinerea Lucrările de ignifugare, pe baza facturii originale și a procesul verbal de 

recepție semnat fără observații de ambele părți. 

(2) Plata contravalorii lucrărilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, 

emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, 

direct în contul Contractantului deschis la Trezoreie și indicat pe factură. 

(3) Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul 

Autorității contractante în condițiile stabilite mai sus. 

(4) Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU 

(5) Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în 

vigoare. 

(6) Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea 

Contractantă, și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din 
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partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în 

termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii. 

(7) Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi 

și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent 

acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la 

încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de 

Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege. 

(8) Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de 

drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract. 

10.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-

a convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către executant. 

10.3. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel 

mult 5 zile de la notificarea executantului. 

10.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

10.5. Achizitorul va fi responsabil pentru orice pagubă adusă echipamentului executantului 

şi care nu se datorează neglijenţei executantului. 

 

 11. Penalităţi, daune, interese  

11.1. Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu-şi 

îndeplineşte, total sau parţial, obligaţiile asumate şi la termenele stabilite în contract. 

11.2. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita 

prejudiciului creat, împotriva oricăror: 

i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalațiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și/sau 

ii. daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor 

încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform 

prevederilor Contractului. 

11.3. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiții: 

i. despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă 

ca urmare a culpei Contractantului; 

ii. Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri 

cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus; 

iii. valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor 

legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz. 

11.4. În cazul în care, Contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin 

contract sau le îndeplinește necorespunzător, atunci Autoritatea contractantă are dreptul de a 
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percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind 

dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările 

ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea sericiilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu 

mai mult de valoarea contractului. 

11.5. Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situații: 

a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse 

la dispoziția Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere; 

b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin 

Contractantului se datorează culpei Autorității contractante; 

c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaților contractuale 

imputate. 

11.6. În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește 

obligația de plată a facturii în termenul prevăzut, Contractantul  are dreptul de a solicita plata 

dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile 

art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de 

plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și 

autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plații neefectuate, care curge de la expirarea 

termenului de plata. 

11.7. Penalitățile de întârziere datorate curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate 

conform prezentului contract. 

11.8. În măsura în care Autoritatea contractantă nu efectuează plata în termenul stabilit, 

Contractantul are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele 

cuvenite pentru prestarea serviciilor și la plata unor daune interese. 

 

12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

12.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termenul prevăzut la art. 5.2. 

  (2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă 

nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin. (2) și alin. (3), achizitorul este îndreptăţit 

să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, 

în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

12.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 

stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

12.3. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele 

necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 

manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(2) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 

caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

12.4. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori lucrările sunt 
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finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 

executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor 

fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

12.5. În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a 

oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

12.6. Execuția lucrărilor se va finaliza în termenul convenit, termen care se calculează de la 

data începerii lucrărilor. 

12.7. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, 

achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de 

recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în 

care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi 

termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

12.8. Comisia de recepţie/reprezentantul desemnat al achizitorului are obligaţia de a constata 

stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi 

cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau 

de a respinge recepţia. 

12.9. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

12.10. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. 

(2) În cazul în care:  

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau 

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către executant, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de 

execuție, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de execuție şi vor semna un act 

adiţional, nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale, astfel cum au fost acestea 

prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului. 

12.11. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă termenul de 

execuție, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru achizitorului, în termen de 5 zile, înainte de 

data de finalizare asumată. Modificarea datei de finalizare asumate se face cu acordul părţilor, prin 

act adiţional. 
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12.12. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de 

execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 

executantului.  

12.13. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 

dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie 

publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a 

denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată 

printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

12.14. Recepţionarea si controlul lucrărilor de ignifugare (cf. normativului C58/96) 

- Calitatea şi recepţionarea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin buletine de 

încercare eliberate de laboratoare autorizate conform standardelor în vigoare (STAS 652); 

- Epruvetele pentru încercări se vor pregăti şi vor avea caracteristicile prevăzute în 

standardele de metodă. Pregătirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului 

lucrării, concomitent şi în aceleaşi condiţii cu cele utilizate în obiectivul protejat, conform cap. III, 

subcap. 3.8 din Normativ C58/96. 

- Confecţionarea epruvetelor şi costurile încercărilor de laborator se suportă de către 

executant. 

- Epruvetele se ambalează, în prezența reprezentantului beneficiarului, fără a se deteriora 

stratul ignifug, se sigilează și se etichetează. 

- Pe eticheta se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea materialului 

ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicării, modul de aplicare, denumirea executantului.  

- Epruvetele vor fi însoţite de un proces verbal de recepţie provizorie din care să rezulte că 

acestea au fost pregătite de către executant în prezența beneficiarului, precum și de documentaţia 

privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expediţie de la producător pentru întreaga 

cantitate de produs).  

- Laboratorul care execută încercările va elibera buletin de încercare conform standardului 

de metoda.  

12.15. Documente solicitate ce se vor prezenta la recepția lucrărilor: 

- buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate conform standardelor în vigoare 

(STAS 652) 

- documentaţia privind produsul utilizat - certificat de calitate, aviz de expediţie de la 

producător pentru întreaga cantitate de produs, facturile de achiziție a materialelor utilizate 

- proces verbal de recepţie provizorie (dacă este cazul) 

 

13. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

13.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor este de 3 ANI. 

13.2. (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

achizitor, de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror 

cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe 
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cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări 

suplimentare. 

13.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 12.7., achizitorul 

este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente 

acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 

acestuia. 

 

 14. Cesiunea 

 14.1. În prezentul Contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest 

Contract, numai cu acordul prealabil scris al Autorității contractante și în condițiile Legii nr. 

98/2016. 

14.2. Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate 

prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Autorității contractante. 

14.3. Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau 

orice alte obligații asumate prin Contract. 

14.4. Contractantul este obligat să notifice Autoritatea contractantă, cu privire la intenția de 

a cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă 

toate părțile convin asupra acesteia. 

14.5. În cazul în care drepturile și obligațiile Contractantului stabilite prin acest Contract 

sunt preluate de către un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, contractantul poate să cesioneze oricare dintre 

drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul 

prealabil scris din partea Autorității contractante. În astfel de cazuri, Contractantul trebuie să 

furnizeze Autorității contractante informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează 

drepturile. 

14.6. Orice drept sau obligație cesionat de către Contractant fără o autorizare prealabilă din 

partea Autorității contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante. 

14.7. În cazul transmiterii/preluării obligațiilor de către Contractant, Notificarea generează 

inițierea novației între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite prin art. 221 alin. 

(1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 98/2016 pentru: 

i. Operatorul Economic ce preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, 

care îndeplinește criteriile de calificare stabilite inițial, respectiv în cadrul procedurii din 

care a rezultat prezentul Contract, 

ii. prezentul Contract, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanțiale ale Contractului, 

iii. Autoritatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor 

de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016. 

14.8. În cazul încetării anticipate a Contractului, Contractantul principal cesionează 

Autorității contractante contractele încheiate cu Subcontractanții. 

14.9. În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul 
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ferm de susținere, dreptul de creanță al Contractantului asupra terțului susținător este cesionat cu 

titlu de garanție, către Autoritatea contractantă. 

 

15. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal 

15.1. Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la 

dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale. 

15.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind 

divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform 

prevederilor legale aplicabile. 

15.3. Părțile au obligația de a institui și menține în permanență măsuri de securitate tehnică 

și organizatorică adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii 

accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, deteriorării, modificării, dezvăluirii sau accesului 

neautorizat, precum și împotriva oricăror alte forme ilegale de prelucrare. 

15.4. Autoritatea contractantă declară că, înainte de transferul datelor cu caracter personal, s-

a conformat prevederilor imperative care reglementează acest transfer, asigurându-l pe prestator că 

nu există niciun impediment, de nicio natură privind transferul și prelucrarea datele astfel transmise 

către Prestator în scopul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale.   

15.5. Părțile se vor asigura că accesul la datele cu caracter personal este limitat la personalul 

implicat în prestarea serviciilor şi/sau persoanele împuternicite în mod special de către fiecare dintre 

ele. 

15.6. Fiecare dintre părți rămâne răspunzătoare pentru orice divulgare de date cu caracter 

personal. 

 

16. Conflictul de Interese 

 16.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație 

care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese 

pot apărea, în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de 

naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. 

Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Autorității 

contractante, fără întârziere. 

16.2. Contractantul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea 

genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea 

Autorității contractante, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație 

(ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce 

îndeplinește condițiile minime stabilite prin prezentul Contract. 

16.3. Contractantul are obligația de a respecta prevederile legale în domeniul achizițiilor 

publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de 

a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii 

Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare 

a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști 

angajați ai autorității contractante implicați în procedura de atribuire cu care autoritatea a încetat 

relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade 

de cel puțin 12 (douăsprezece) luni de la încheierea Contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii/ 

rezilierii contractului. 
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 16. Forţa majoră  

 16.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării 

parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 

1.351 din Codul civil. 

16.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite. 

16.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință 

celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul. 

16.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința 

celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit. 

16.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

16.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 

zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

  

 17. Soluţionarea litigiilor  

 17.1. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispute/divergențe care se poate/pot ivi între ele 

în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

17.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluționată și Părțile au, în continuare, opinii divergente 

în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc și în scris, în 

privința poziției lor asupra aspectului în dispută precum și cu privire la a soluția pe care o întrevăd 

pentru rezolvarea ei. 

17.3. Dacă încercarea de soluționare pe cale amiabilă eșuează sau dacă una dintre Părți nu 

răspunde în termen de 10 zile la solicitare, oricare din Părți are dreptul de a se adresa instanțelor de 

judecată competente. 

 

 18. Comunicări 

 18.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 

momentul primirii.  

 18.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, 

cu condiţia confirmării primirii comunicării.  

 

 19. Dispoziţii finale 

 19.1. Părţile se obligă să anunţe în termen de 5 zile orice modificare a formei juridice de 

organizare, a denumirii şi a sediului societăţii, a contului de decontare şi a băncii, să anunţe starea 

de insolvabilitate prevazută de legislaţia în vigoare, precum şi situaţiile în care este supus 

supravegherii financiare sau executării silite potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală. 

 19.2. Prezentul contract poate fi reziliat la cererea justificată a uneia dintre părţi, prin 

notificare prealabilă transmisă cu cel putin 10 zile înainte de data rezilierii. Rezilierea totală sau 

parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 
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Prezentul contract a fost încheiat şi semnat în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 

                     

     

 Achizitor                                                             Executant 

 

MUZEUL NAŢIONAL PELEŞ                                

 

  



                                                                                        

 

 

 

 

SECŢIUNEA IV – FORMULARE 

LUCRĂRI DE IGNIFUGARE - cod CPV 45343100-4 

 

 

 

Formularul 1 – Scrisoare de Ofertă 

 

Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 

Formularul 3 - Declaraţia privind evitarea conflictului de interese (art. 59 şi art. 60 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice) 

 

Formularul 4 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, 

social, al relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă 

 

Formularul 5 – Declarație privind documentele/informațiile care au caracter confidențial, inclusiv 

secrete tehnice sau comerciale și elemente confidențiale ale ofertei 

 

Formularul 6 – Formular de ofertă și Anexa 1 la Formularul de ofertă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

Formular 1 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________________________ 

(denumire / sediu / CUI / nr. de 

înregistrare ORC / cont Trezorerie / tel / 

fax / email) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE OFERTĂ 

 

 

Către MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ 

Str. Peleșului nr. 2, Sinaia, județ Prahova, cod poștal 106100  

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________ publicat în SEAP/pe site-

ul Autorității contractante, privind achiziția de LUCRĂRI DE IGNIFUGARE - cod CPV 

45343100-4, noi _______________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat următoarele documente: 

- ........................................................................ 

- ........................................................................ 

- ........................................................................ 

- ........................................................................ 

- ........................................................................ 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.   

 

 

Data completării ___________          Cu stimă, 

     Operator economic, 

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

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

Formular 2 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 

Subsemnatul(a) .............................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-peroana juridică], în calitate de ofertant pentru achizitia de Lucrări de ignifugare - cod 

CPV 45343100-4,la data de ........................... [se inserează data], organizată de Muzeul Național 

Peleș, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice că: 

- suntem legal constituiţi, că nu ne aflăm în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii şi 

avem capacitatea profesională de a realiza activitatile care fac obiectul contractului; 

- nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea 

infractiunilor enumerate la art. 164 alin. (1),  lit. a) – g) și nu mă încadrez în prevederile art. 164, alin. 

(2).  

- nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general consolidat. 

 

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 

operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o altă ofertă comună; nu depun ofertă individuală, 

fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 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. 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

Formular 3 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

Declarație privind evitarea conflictului de interese 

(art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice) 

 

Subsemnatul ______________________________________, reprezentant împuternicit al 

__________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa 

operatorului economic) în calitate de ofertant, declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând 

prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi 

componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în 

situaţia de a fi exclusă din procedură.  

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 

derularea şi finalizarea procedurii de atribuire 

1. Ion Narcis-Dorin – Manager; 

2. Hortopan Mircea-Alexandru - Director Direcția de Patrimoniu; 

3. Hogea Mariana-Anca - Director General Adjunct; 

4. Costache Daniela - Contabil Șef; 

5. Popescu Nicoleta - Șef Serviciul Achiziții Publice și Administrativ, președinte cu drept de vot 

comisia de evaluare; 

6. Leurzeanu Tiberiu-Constantin - referent de specialitate Serviciul Achizițtii Publice și 

Administrativ, Membru comisia de evaluare; 

7. Apostol Mihai - coordonator Compartiment SSM-S.U., membru comisia de evaluare; 

8. Zota Cătălin-Lucian - arhivar Serviciul Achiziții Publice și Administrativ, membru de rezervă 

comisia de evaluare; 

9. Răileanu Valentin – șef Serviciul Tehnic, membru de rezervă comisia de evaluare; 

10. Sava-Ștefanescu Cătalina-Carmen - economist specialist Compartimentul Financiar 

Contabiltate, împuternicită cu controlul financiar preventiv propriu. 

 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

orice documente doveditoare de care dispun. 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data _______/_______/________ 

                                                                                                           Operator economic, 

                                                                                                         (semnatura autorizată)    

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

Formularul 4 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 

relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă 

 

 

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(ă) în ……………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, 

eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant 

împuternicit al ofertantului ……………………………… la procedura de achiziţie pentru atribuirea 

contractului Lucrări de ignifugare - cod CPV 45343100-4, organizată de Muzeul Național Peleș, 

declar pe propria răspundere că am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția 

muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le vom respecta pe toată durata contractului, 

voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă. 

 De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toata durata contractului, voi respecta 

legislația de securitate şi sănătate în munca în vigoare, pentru tot personalul angajat. 

 Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » 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 completării: …………… 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură)

  



                                                                                        

 

 

 

 

Formular 5 

OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT 

__________________________________ 

 

DECLARAŢIE 

privind documentele/informațiile care au caracter confidențial, inclusiv secrete tehnice sau 

comerciale și elemente confidențiale ale ofertei 

 

 

Titlul Contractului: Lucrări de ignifugare - cod CPV 45343100-4 

 

 Subsemnatul(a),........................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului 

economic ……………………………… (denumire), având calitatea de ofertant unic/ofertant 

asociat/terț susținător/subcontractant (după caz), pentru atribuirea contractului, precizez că 

următoarele documente/informații: 

 a. __________________________________ 

 b. __________________________________ 

 c. __________________________________ 

au caracter confidențial, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul 

comercial şi dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere obligațiile Autorității contractante 

prevăzute în cadrul art. 57 alin (1), art. 145 și art. 215 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din H.G. nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru 

care părțile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară 

sunt confidențial sunt următoarele: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data ______________             

 

                                                                              Reprezentant împuternicit al Ofertantului  

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea;  

și denumirea reprezentantului împuternicit) 

__________________________________ 

(semnătura) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

Formular 6 

Operator economic                                                                     

 ____________________  

 (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către MUZEUL NAȚIONAL PELEȘ 

Str. Peleșului nr. 2, Sinaia, județ Prahova, cod poștal 106100  

 

 

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 menționată, să executăm 

Lucrări de ignifugare, cod CPV 45343100-4  pentru suma totală de 

............................................................................ lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei) – conform anexei 1 la formularul de ofertă - plătibilă după recepţia la terminarea lucrărilor, 

la care se adaugă TVA în valoare de ..................................................................................................... 

lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei). 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să executăm lucrările 

solicitate. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

............................................................................................................. zile (durata în litere şi cifre), 

respectiv până la data de ............................ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

 

5. 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 completării: …………… 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

 

 

în calitate de ............................................ legal/împuternicit autorizat să semnez oferta pentru şi în 

numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



                                                                                        

 

 

 

 

Anexa la Formularul de ofertă - Lucrări de ignifugare, cod CPV 45343100-4 

 

Centralizator de prețuri 

 

Nr. 

crt 

Produs UM Cantitate P.U. 

lei 

Total, 

exclusiv 

TVA - lei 

TVA - lei Total, 

inlusiv 

TVA - lei 

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 7 = 5 + 6 

1. Lucrări de ignifugare a materialelor combustibile 

(lemn de brad) – Castel Peleş 

Mp 5.475   
 

 

2. Lucrări de ignifugare a materialelor combustibile 

(lemn de brad) – Castel Pelişor 

Mp 1.695   
 

 

TOTAL 7.170 -    

 

 

Data completării: …………… 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

în calitate de ............................................ legal/împuternicit autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................................... (denumirea/numele 

operatorului economic). 
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