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Sectiunea I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: SC ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A
Adresa:
Sos. Ploiesti-Tirgoviste, km.8
Localitate:
Ploiesti
Cod postal:
Tara: Romania
100590
Persoana de contact:
Telefon: 0244/542202
Ec. Dumitru NECULA
0758092419
E-mail: elmec@elmecph.ro
Fax:
0244/513301
achizitii@elmecph.ro
0244/434015
Adresa/ele de internet:
www.elmecph.ro

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
[x] ministere ori alte autoritaţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
DA □
NU[x]
Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute la adresa mai sus menţionată.
I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit:
Surse proprii

Proiect finantat din fonduri comunitare
DA □
NU [x]

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Achizitia lucrarilor de reparatii curente (refacere hidroizolatie si colectare scurgeri
pluviale ) la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării
(a) Lucrări
[x] (b) Produse
□
(c) Servicii Anexa 2A □
Execuţie
[x] Cumpărare
□
Proiectare şi execuţie
□ Leasing
□
Realizare prin orice mijloace
Închiriere
□
corespunzătoare cerinţelor
Cumparare in rate □
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locatie a lucrarii:
Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare
Sediu SC Electromecanica
____________________ _______________________
Ploiesti SA
____________________ _______________________
________________________ Cod CPV
Cod CPV
Cod CPV – 45453000-7
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică: [x]
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica a lucrarilor de reparatii curente (refacere

hidroizolatie si colectare scurgeri pluviale ) la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A este
de la data semnarii contractului si pana la data intocmirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor (15.07.2015).
II.1.5) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
da [x]
nu □
Se accepta ofertare pentru un obiectiv, mai multe,sau pentru toate
Daca da:
Un singur lot [x]
Unul sau mai multe [x]
Toate loturile [x]
II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate
DA □
NU [x]
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Scopul contractului il constituie executarea lucrarilor de reparatii curente (refacere
hidroizolatie si colectare scurgeri pluviale ) la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A, sos.
Ploiesti-Tirgoviste, km 8, Ploiesti.
II.2.2) Optiuni (daca exista)
Daca exista, descrierea acestor optiuni:

da □

nu [x]

III. Conditii specifice contractului
III.1 Alte conditii particulare referitoare la
contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
III.1.2. Altele

DA □
DA □

NU [x]
NU [x]

IV: Contractul de executie a lucrarilor de reparatii curente (refacere hidroizolatie si colectare scurgeri
pluviale ) la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A, urmeaza a fi atribuit in conformitate cu prevederile
Sectiunii 1 din Norma Procedurala Interna pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare
servicii/executie lucrari pentru Comapania Nationala Romarm SA si Filialele sale prin cerere de oferta, in
urma unei selectii a ofertelor depuse, pe baza criteriului „pretul cel mai scazut”.
IV.1) Legislatia aplicata :
Norma Procedurala Interna pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare
servicii/executie lucrari pentru Comapania Nationala Romarm SA si Filialele sale
V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Solicitare privind participarea la procedura
Cerinta obligatorie:
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Scrisoare de inaintare Formularul 1
Declaratie privind calitatea de participant
procedura Formularul 8
Declaratii privind eligibilitatea si
Cerinta obligatorie:
neincadrarea in prevederile art.180 din OUG
nr.34/2006
Declaratia de eligibilitate Formularul 5
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Declaratie privind neincadrarea in
Cerinta obligatorie:
prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
Formularul 7
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Declaratie privind experienta similara.
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Certificate privind indeplinirea obligatiilor
fiscale
Solicitat [x]
Nesolicitat □

la

Cerinta obligatorie:
•Experienta similara Formularul 4
Cerinta obligatorie:
Certificat fiscal eliberat de Administraţia
financiară teritorială la care este arondat sediul

persoanei fizice sau juridice in original;
- Certificat fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor si taxelor către
bugetul local
(formular-tip eliberat de către
Primăria competentă) in original.
Certificatele se vor prezenta in original sau copie
legalizata acestea trebuind sa fie eliberate cu cel
mult 30 de zile anterior datei stabilite pentru
depunerea ofertelor, cu termen valabil la data
deschiderii ofertelor.
Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat
înlesniri la plată (amanări, eşalonări etc.) de către
organele competente nu se consideră obligaţii
exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat
condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor.
Ofertantii care inregistreaza datorii la bugetele
locale sau la bugetul de stat vor fi exclusi de la
procedura
aplicata
pentru
atribuirea
contractului de achizitie publica.
V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Persoane juridice/fizice romane
Cerinte obligatorii persoane juridice:
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Certificat de înregistrare emis de Oficiul
Registrului Comerţului de pe lingă Tribunalul
Judeţean sau după caz acte care dovedesc înfiinţarea
conform legii – copie conformata cu orifginalul;
Copie act constitutiv – din care sa rezulte
capacitatea de executare a lucrarilor solicitate prin
caietul de sarcini– copie conformata cu originalul;
V. 3.) Situatia economico-financiara
Informatii generale privind denumire,
Cerinta obligatorie:
situatia economico-financiara, etc.
•
Informatii Generale Formularul 3
Solicitat [x]
Nesolicitat □
V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala
Informatii privind capacitatea tehnica
Cerinte obligatorii:
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Declaratie
privind
utilajele,
instalatiile,
echipamentele tehnice si alte dotari specifice
activitatii de executie de care dispune operatorul
economic si pe care ofertantul se angajeaza sa le
utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului de lucrari Formularul nr.9
Declaratie referitoare la efectivele medii in ultimele
36 luni ale personalului angajat, asigurarea cu
personal de specialitate pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari , numarul
si pregatirea cadrelor de conducere Formularul 10
Standarde de asigurare a calitatii
Certificare ISO 9001; 14001; 18001
Solicitat [x]
Nesolicitat□
Demonstrarea calitatii pe baza recomandarilor
privind calitatea lucrarilor executate in ultimii 3 ani.
Standarde de protectia mediului
Solicitat □
Nesolicitat [x]
Standarde de sanatate si securitate
ocupationala
Solicitat □
Nesolicitat [x]
Informatii privind subcontractantii
Nu se accepta subcontractarea serviciilor.
Solicitat □
Nesolicitat [x]
Nota: - Ofertantii au obligatia de a depune toate documentele necesare care sa ateste indeplinirea

cerintelor minime si obligatorii de calificare solicitate;
- Ofertele urmeaza a fi depuse exclusiv in nume propriu;
- SC Electromecanica Ploiesti SA va considera ca inacceptabila oferta depusa de un ofertant care in
ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos
obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;
- SC Electromecanica Ploiesti SA isi rezerva dreptul de a solicita certificari/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate sau un client privat beneficiar de servicii prestate de firma ofertanta cu
privire la modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale;
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
VI.3) Taxa de participare
Solicitat □
Nesolicitat [x]
VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice
VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

VI.6) Modul de prezentarea ofertei

Exclusiv limba romana
30 de zile de la data inregistrarii
Electromecanica Ploiesti SA
300 lei- care nu se restituie.

la

SC

Solicitat – ofertantii avand obligatia de a-si insusi in
totalitate cerintele specificatiei tehnice conform Legii
10/1995.
Propunerea financiara se va completa in lei fara TVA
si va cuprinde:
Formularul de oferta nr.2
Devizul oferta
Lista consumurilor de resurse materiale
Lista consumurilor cu mana de lucru
Adresa la care se depune oferta : SC
Electromecanica Ploiesti SA, sos. PloiestiTirgoviste, km8. Data limită pană la care se
primeşte scrisoarea de inaintare insoţită de
documentele pentru selectia de oferte este 27.05.2015
ora 1000
Scrisoarea de înaintare se intocmeşte in
conformitate cu modelul prevăzut în, Formularul
nr. 1 si se va atasa pe plicul exterior.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate
prezentării scrisorii de participare si ofertei; SC
Electromecanica Ploiesti SA nu va fi responsabilă
sau răspunzătoare pentru costurile respective.
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel
încat scrisoarea de inaintare si oferta să fie primită
de SC Electromecanica Ploiesti SA, sos. PloiestiTirgoviste, km8 pană la data limită de: 27.05.2015
ora 1000.
Oferta insotita de scrisoarea de înaintare,
poate fi depusă numai direct la adresa prevazută mai
sus sau prin poştă. Ofertantul îşi asumă riscurile
transmiterii, inclusiv forţa majoră.
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de
însoţire şi oferta în original semnata si ştampilata de
catre ofertant sau de persoana imputernicită de
acesta.
Oferta nu va conţine rinduri suplimentare,
ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu
exceptia corecturilor făcute şi semnate de către
ofertant sau persoana imputernicită a acestuia.
Ofertantul are obligatia de a numerota si

semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa
un opis al documentelor prezentate.
Beneficiarul va refuza primirea ofertelor în
plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne
distinctive, indiferent din vina cui s-a produs aceasta.
Toate documentele care atesta cerintele de
calificare si eligibilitate vor fi depuse in plic separat
pe care va scrie “CERINTE MINIME DE
CALIFICARE”. Firmele care nu indeplinesc toate
cerintele de calificare vor fi considerate ca
inacceptabile, ofertele lor urmand a fi respinse in
etapa de evaluare a ofertelor.
Candidatul trebuie să sigileze exemplarul
original în plicuri separate, marcand corespunzător
plicurile cu "ORIGINAL" . Plicurile se vor introduce
intr-un plic exterior, netransparent, sigilat şi închis
corespunzator.
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu
denumirea (numele) şi adresa candidatului, pentru a
permite returnarea documentelor de calificare, fără a
fi deschise, în cazul în care scrisoarea de interes este
declarată întarziată.
Dacă plicul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, SC Electromecanica
Ploiesti SA, nu îşi asumă nici o responsabilitate
pentru rătăcirea documentelor de calificare.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa
SC Electromecanica Ploiesti SA, sos. PloiestiTirgoviste, km8 şi cu inscripţia "A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.05.2015 ,
ORA 13ºº ".
VI.7) Data limita de depunere a ofertelor
27.05.2015 ora 1000
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de
ofertei
a-si retrage oferta numai inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o
solicitare scrisa in acest sens.
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze
modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia
de
a asigura primirea şi înregistrarea
modificărilor
respective
de
către
SC
Electromecanica Ploiesti SA, până la data limită
pentru depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi
modifica oferta după expirarea datei limită stabilite
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii
acestuia de la procedura de selectie de oferte.
VI.9) Deschiderea ofertelor
La sediul SC Electromecanica Ploiesti SA, sos.
Ploiesti-Tirgoviste, km8 in data de 27.05.2015
orele 13ºº .
Durata de evaluare a ofertelor va fi de maxim 2 zile
de la data deschiderii.Comunicarea rezultatelor se va
face in maxim 2 zile de la deschiderea
ofertelor.Ofertanti pot participa la deschiderea
ofertelor.
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut

[x]

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica

□

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI
Preţul contractului de achiziţie este ferm pe toata
CONTRACTULUI
perioada de prestare a serviciilor si este exprimat în
DA □
NU [x]
lei.
Nu se vor acorda avansuri de plata.
VIII.2. GARANTIA DE BUNA
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din
EXECUTIE A CONTRACTULUI
valoarea contractului fara TVA si se constituie prin:
DA [x]
NU □
- scrisoare de garantie bancara emisa în condiţiile
legii de o societate bancarã, care devine anexã la
contract;
-scrisoarea de garantie se va constitui in maxim 5 zile
de la semnarea contractului.

IX. CÃI DE ATAC

IX.1. Organismul competent pentru cãile de atac:
Denumire oficialã: SC Electromecanica Ploiesti SA
Adresã: Sos. Ploiesti Tîrgoviste, km 8
Cod postal:
Tara; România
Localitatea: Ploiesti
Telefon
E-mail:
Fax
Adresã internet (URL)
Organismul competent pentru procedura de contestatie
IX.2. Utilizarea cãilor de atac : Contestatiile se depun la sediul SC Electromecanica Ploiesti SA în
maxim 2 zile de la anuntul oficial al câstigãtorului.
Contestatiile se depun însotite de garantia de bunã conduitã pentru întreaga perioadã cuprinsã între
data depunerii contestatiei si hotãrârea definitivã de solutionare a acesteia.
Garantia de bunã conduitã este în cuatum de 1% din valoarea contractului, depusã prin ordin de
platã la banca beneficiarului.
Fãrã garantia de bunã conduitã contestatia/reclamatia nu se ia în considerare.
Garantia se retine în cazul în care contestatia/reclamatia este respinsã sau dacã contestatarul
renuntã la contestatie.
Dacã contestatia este admisã garantia de bunã conduitã se restituie în 14 zile.
Dacã contestatia este respinsa, furnizorul poate recurge la instanta de judecatã competenta,
beneficiarul rezervându-si dreptul de a solicita in acest caz daune interese.
IX.3. Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cãilor de atac
Denumirea oficialã: SC Electromecanica Ploiesti SA
Adresã:
Cod postal:
Tara:
Localitate:
E-mail
Adresã internet (URL)

Telefon
Fax

Intocmit,
Ec.
Dumitru NECULA

Sectiunea II

CAIET

DE SARCINI

OBIECTUL LUCRARII: EXECUTAREA DE LUCRARI DE HIDROIZOLATII LA ACOPERISURI TIP
TERASA
BENEFICIAR: S.C.ELECTROMECANICA SA PLOIESTI
DESCRIERE LUCRARE:
La Obiectivul 105-cladire birouri-administrativ si Obiectiv punct control poarta,s-au constatat
infiltratii provenite din precipitatii in mai multe zone,datorate in principal hidroizolatiei de pe terase
SOLUTIE DE REMEDIERE:
Pentru Obiectiv 105
-se inlocuiesc scurgerile si sifoanele de pe terasa,inclusiv etansarile din zonele respective
-se vor desface glafurile din tabla de la aticuri
-in zonele unde se observa umflaturi datorate infiltratiei apei,se vor sparge si remedia cu bitum
-se va amorsa intreaga suprafata
-se va asterne un strat de membrana bituminoasa SBS cu ardezie 4,5kg/mp,atat pe orizontala cat
si pe verticala,in zona de aticuri,printr-o racordare corecta
-se va reface glaful de la aticuri,se vor monta parafrunzarele
-proba de etanseitate se va face conform normative
Pentru Obiectiv Punct control
-se inlocuiesc scurgerile si sifoanele de pe terasa,inclusiv etansarile din zonele respective
-se inlocuiesc jgheaburile si burlanele
-se vor desface glafurile din tabla de la aticuri
-se desface ultimul strat de hidroizolatie,care este deteriorat in mare proportie
-in zonele unde se observa umflaturi datorate infiltratiei apei,se vor sparge si remedia cu bitum
-se va amorsa intreaga suprafata
-se va asterne un strat de membrana bituminoasa SBS cu ardezie 4,5kg/mp,atat pe orizontala cat
si pe verticala,in zona de aticuri,printr-o racordare corecta
-se va reface glaful de la aticuri,se vor monta parafrunzarele
-proba de etanseitate se va face conform normative
Membranele bituminoase sunt materiale pentru hidroizolaţii, pe bază de bitum modificat aditivat cu
polimeri elasto-plastomeri, având o armătură din fibră de sticlă sau poliester şi sunt fabricate cu diferite
finisaje la partea superioară (ardezie minerală, nisip, TNT, folie de aluminiu etc.
Unde se folosesc?
•

Prevenirea infiltrarii apei in cadrul elementelor de constructie, acoperişuri, terase, fundaţii, subsoluri,
tuneluri, etc.

•

Refacerea hidroizolatiilor la terasele cladirilor vechi

•

Realizarea hidroizolarii teraselor noi necirculabile sau circulabile

Cate tipuri de membrane bituminoase exista?
Din punct de vedere al armaturii membranele bituminoase se impart in 2 mari categorii:
•

Membrane bituminoase cu armatura din fibra de sticla

•

Membrane bituminoase cu armatura din poliester netesut (recomandat a se utiliza in situatia
noastra)

Din punct de vedere al aditivilor care se adauga in bitumul distilat membranele bituminoase se
impart in alte 2 mari categorii:
•

Membrane bituminoase aditivate cu polimeri plastomeri APP

•

Membrane bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri SBS
Membrane bituminoase cu armatura din poliester
Membranele bituminoase cu armatura din poliester (P, PA) se pot folosi atât la lucrari monostrat cât si
la lucrari multistrat, de complexitate usoara, medie sau ridicata (acoperisuri plane sau curbe, hale
metalice sau pe structura de beton, sisteme termo-hidro, fundatii, lucrari hidrotehnice, etc.)

Membrane bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri SBS
Membranele bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri (SBS), cu flexibilitate la rece la -15 °C se
utilizeaza la lucrari de complexitate medie ai ridicata, acoperisuri plane ai curbe pe structura metalica
sau de beton, lucrari hidrotehnice, parcari subterane.

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri (SBS), cu flexibilitate la rece la -20 °C se
utilizeaza la lucrari de complexitate mare, monostrat si multistrat, acoperisuri plane si curbe pe
structura metalica sau de beton, lucrari hidrotehnice, parcari, etc.

Membranele bituminoase aditivate cu polimeri elastomeri (SBS), cu flexibilitate la rece la -25 °C se
utilizeaza la lucrari de complexitate ridicata, acoperisuri plane si curbe pe structura metalica, lucrari
hidrotehnice, unde rezistenta mecanica ai flexibilitatea sunt imperios necesare.

Avantajele membranelor bituminoase aditivate cu polimeri elasto-plastomeri sunt:

•

stabilitate la cald min. 120 °C la cele aditivate cu polimeri elastomeri (SBS) ai min. 130 °C la cele
aditivate cu polimeri plastomeri (APP)

•

rezistenta ridicata la factorii de mediu (radiatii UV, diferenate de temperaturi)

•

flexibilitate la rece de la 0 °C pâna la - 25 °C

•

elasticitate la temperaturi scazute

•

aderenata buna la substrat

•

rezistenta la stres mecanic si îmbatrânire naturala

•

durata de viata 15 ÷ 20 ani

•

garantia producatorului de 10 ani.

Dimensiuni
Membranele bituminoase se vand în general în suluri de 10 m lungime, cu lăţimea de 1 m. Produsele
care au peste 4,5 kg/ mp se livreaza la role de 8 metri.
Sfaturi de utilizare
•

Membranele bituminoase se pot pune în operă la temperatura mediului ambiant între +5°C ÷ +35°C.

•

Flexibilitatea la rece nu are legatura cu temperatura mediului dupa aplicare. Ea este o caracteristica a
materialului determinata in conditii de laborator si care indica anumite caracteristici fizico-mecanice ale
materialului supus la testul de incovoiere in laborator.

•

Conditiile meteo nefavorabile cum ar fi ploaia, ninsoarea sau umiditatea suprafeţei de izolat pot
compromite calitatea lucrării.

•

Aveti in vedere că necesarul de materiale trebuie să fie de 1,12 ÷ 1,15 ori suprafaţa măsurată, datorită
suprapunerilor lungitudinale şi transversale la aplicarea membranelor şi datorită pierderilor care apar la
croire.

Instrumente necesare pentru montaj
•

Arzator cu furtun si regulator de presiune

•

Butelie cu gaz propan sau butan

•

Unelte de taiere pentru croirea materialului

•

Unelte pentru presarea suprapunerilor în timpul termosudarii

•

Mănuşi de protecţie şi încălţăminte adecvată, care nu deteriorează materialul

Pregatirea suprafetei
•

Pentru aderenţa mai bună, se recomandă tratarea suprafeţei suport cu amorsă bituminoasă.

•

Panta minimă a suprafeţei suport trebuie sa fie de minim 1,5 %, pentru a permite evacuarea apei
pluviale înspre gurile de scurgere.

•

La pante mai mari de 20%, se recomandă şi fixarea mecanică a membranelor.

•

In perioadele cu nopti geroase, cu 24 de ore anterior aplicarii, membrana trebuie depozitata intr-un
spatiu cu temperaturi de peste +5C.

•

Suprafaţa suport trebuie sa fie netedă, curată şi uscată

•

Suprafaţa se nivelează prin tăierea umflăturilor şi umplerea golurilor cu mastic bituminos.

Cum se face montajul
•

Membranele bituminoase se montează în general prin termosudare cu ajutorul unui arzător racordat la o
butelie de gaz. Flacăra se orientează între sulul de membrană şi stratul suport pe care urmează să fie
aplicată membrana, realizându-se astfel termosudarea membranei pe stratul suport. În cazuri
excepţionale termosudarea se poate realiza şi cu suflare de aer cald, cu ajutorul unui dispozitiv special.

•

Latura termosudabilă a membranei este latura protejată de o folie subţire de polietilenă, care prezintă un
marcaj pătrat în relief;

•

În momentul contactului cu flacăra acest marcaj se topeşte si dispare, semnalizând ca materialul a fost
încălzit suficient pentru a realiza o aderenţă bună. Topirea în continuare a masei bituminoase poate
provoca deteriorarea armăturii, prin supraîncălzirea acesteia.

•

Aplicarea membranelor se începe întotdeauna dinspre zona gurilor de scurgere, în direcţia de urcare a
pantei; Membranele se aplică ”ţesut ” , în aşa fel ca marginile de suprapunere de capăt să fie la
jumătatea membranei rândului următor.

•

Suprapunerea marginilor de lipire la capăt este de 15 cm, iar suprapunerea longitudinală de 10 cm;

•

În cazul aplicării izolaţiei în două straturi, cel de-al doilea strat va fi aşezat în aşa fel încât sudurile
marginilor de suprapunere ale stratului inferior să fie acoperite de mijlocul membranei stratului superior;

•

La zonele de suprapunere şi dublare, membrana se va curăţa de granule. În acest sens se încălzeşte
uşor materialul şi se îndepărteaza granulele cu mistria, de pe toată aria de suprapunere.
Norme de siguranta si protectie

•

Echipamentul va include întotdeauna un stingător de incendiu de capacitate medie;

•

Suprafeţele tratate cu amorsă bituminoasă vor fi lăsate să se usuce timp de cel putin 4 ore înaintea
aplicarii membranei

Toate lucrarile de executie vor fi efectuate cu respectarea standardelor de calitate in domeniu in
stricta concordanta cu antemasuratorile si listele de cantitati intocmite si atasate mai jos care devin
parte integranta in cadrul caietului de sarcini.
Pe parcursul executarii contractului materialele utilizate vor indeplini obligatoriu cerintele de
calitatea I si vor putea fi puse in opera numai dupa primirea avizului din partea reprezentantului
autoritatii contractante.
Devizul oferta va fi insotit in mod obligatoriu de Lista consumurilor cu resursele materiale si Lista
consumurilor cu mana de lucru.
Datorita faptului ca lucrarile se vor efectua subexploatare, ofertantul va avea obligatia ca pe
durata executiei lucrarilor de reparatii curente la sediu SC Electromecanica Ploiesti SA sa asigure
accesul persoanelor la obiectivele din incinta.
Garantia acordata lucrarilor executate nu poate fi mai mica de 10 ani de zile de la data semnarii
procesului verbal de receptie. In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date
de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor
defecte a caror cauza este data de executarea necorespunzatoare a lucrarilor contractate si de calitatea
materialelor folosite.
In vederea asigurarii unei cat mai bune fundamentari a ofertei SC ELECTROMECANICA Ploiesti
SA asigura vizitarea spatiilor din incinta de luni pana vineri intre orele 0900-1500.

Intocmit,
Ing.

Ing.

TANASE VIOREL VICTOR

MOVILA ION

Beneficiar:
SC ELECTROMECANICA SA
PLOIESTI Executant:
Proiectant:
TVV
Obiectivul:
REFACERE
HIDROIZOLATIE Obiectul:
01
OBIECTIV 105
Stadiul fizic:
HIDR105 REF HIDROIZOL 105

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.
0

Capitol de lucrari
1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

1 RPCE12B1 - Izolatii hidrof.pe sup.oriz.sau incl.exec.la cald mp
cu 1str.membrana bituminoasa SBS cu ardezie,4.5kg/mp

Cantitatea
3

1,000.00
material:
manopera:

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei 4

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei 5=3x4

utilaj:
transport:
2 RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tb.zn.mont.pe zidarie
de caram.cu gros.tb 0,4 cu lat.desf.30 si 50 CM *

m

150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 RPCT26XA - Desfacerea invelitorilor(glafuri) din tabla zn
sau neagra 0,4-0,5 MM incl.reconditionarea materialului

mp

75.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 RPSXA04 - Diverse lucrari de instalatii: inlocuire teava pvc
rigid tip G sau M cu D <110 MM. in pamant canale sau
legaturi obiecte sanitare

m

70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.1

6700468 - Teava din P.v.C.rigid tip M 110X 6 MM stas
6675/2
5 SB17B1 - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 40 MM

m
buc

72.10
5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1

6712405 - Cot pvc-U 87 GR dn 110 cod kgb110X87
6 SB19A1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz.cu imbinare
prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D= 50 M

buc

5.00

buc

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1

6712978 - Ramificatie simpla pvc-U 67 grd. 30 min
110-110 nii 2167

buc

5.00

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.

SECTIUNEA FINANCIARA

Capitol de lucrari

0

U.M.

1

2

7 IZF08A - Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri,
buc
executata cu un strat de panza bitumata tip , sau un strat
de tesatura din fibre de sticla bitumata tip , lipita cu mastic
de bitum tip H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv
confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2
MM grosime avand diametrul D = 50-100 MM
7.1

2601861 - Membrana de protectie paxalpha

mp

8 RPIZC09A% - Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe
buc
elementele de strapungere, executate la acoperisuri,
elementele avand diametrul maxim de 35 MM prevazute cu
flanse {montanti, parapete, tevi etc.)

Cantitatea
3

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei 4

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei 5=3x4

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.50
12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.1

2600799 - Carton bitumat strat acop nisip ca300
120cmx20M s 138

mp

9 TRB22C2D - Transportul materiale cu macaraua fereastra tona
greutatea sarcinii <0,5T inalt de ridicat 18,01-24 M

3.00
5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10

TRI1AA04F# - Incarcarea mat.din grupa a-usoare si
marunte prin transp.pina la 10M de pe rampa sau teren in
auto

TONE

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11

TRA01A10 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
10 km. $

tona

5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe
CAS
CASS
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si indemnizatii
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Antet stanga
Recapitulatie

eDevize
Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(24.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Deviz "HIDOPC2" - Formular F3

Sef proiect

Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar:
SC ELECTROMECANICA SA
PLOIESTI Executant:
Proiectant:
TVV
Obiectivul:
REFACERE HIDROIZOLATIE
Obiectul:
02 OBIECTIV PUNCT
CONTROL Stadiul fizic:
HIDOPC2 REF
HIDROIZOL PC

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.
0

Capitol de lucrari
1

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

1 RPIZC40B% - Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece mp
sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,
in 1-3 straturi de carton, panza sau impasfitura, in
variantele exclusiv stratul termoizolant (numai straturile
hidroizolante)

Cantitatea
3

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei 4

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei 5=3x4

400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 RPCE12B1 - Izolatii hidrof.pe sup.oriiz.sau incl.exec.la cald mp
cu 1str.membrana bituminoasa SBS cu ardezie 4.5kg/mp

400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 RPCI29B1 - Glafuri si copertine din tb.zn.mont.pe zidarie
de caram.cu gros.tb 0,4 cu lat.desf.30 si 50 CM *

m

84.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 RPCT26XA - Desfacerea invelitorilor(glafuri) din tabla zn
sau neagra 0,4-0,5 MM incl.reconditionarea materialului

mp

84.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 RPSXA04 - Diverse lucrari de instalatii: inlocuire teava pvc
rigid tip G sau M cu D <110 MM. in pamant canale sau
legaturi obiecte sanitare

m

12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.1

6700468 - Teava din P.v.C.rigid tip M 110X 6 MM stas
6675/2
6 SB17B1 - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin
lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 40 MM

m
buc

12.36
3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.1

6712405 - Cot pvc-U 87 GR dn 110 cod kgb110X87

Deviz "HIDOPC2" - Formular F3

buc

3.00
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.
0

Capitol de lucrari
1

7 SB19A1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz.cu imbinare
prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D= 50 M

SECTIUNEA FINANCIARA

U.M.
2

buc

Cantitatea
3

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei 4

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei 5=3x4

3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.1

8.1

6712978 - Ramificatie simpla pvc-U 67 grd. 30 min
110-110 nii 2167

buc

3.00

8 IZF08A - Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri,
buc
executata cu un strat de panza bitumata tip , sau un strat
de tesatura din fibre de sticla bitumata tip , lipita cu mastic
de bitum tip H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv
confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2
MM grosime avand diametrul D = 50-100 MM

3.00

2601861 - Membrana de protectie paxalpha
9 CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu
diametrul de 15 CM, prefabricate

mp
m

material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.50
14.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10

RPIZC09A% - Racordarea hidroizolatiilor si fixarea lor pe
buc
elementele de strapungere, executate la acoperisuri,
elementele avand diametrul maxim de 35 MM prevazute cu
flanse {montanti, parapete, tevi etc.)

6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.1

2600799 - Carton bitumat strat acop nisip ca300
120cmx20M s 138

mp

11

TRB22C2D - Transportul materiale cu macaraua fereastra tona
greutatea sarcinii <0,5T inalt de ridicat 18,01-24 M

1.50
2.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12

TRI1AA04F# - Incarcarea mat.din grupa a-usoare si
marunte prin transp.pina la 10M de pe rampa sau teren in
auto

TONE

2.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13

TRA01A10 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
10 km. $

tona

2.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14

RPIZC40B% - Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece mp
sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,
in 1-3 straturi de carton, panza sau impasfitura, in
variantele exclusiv stratul termoizolant (numai straturile
hidroizolante)

400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "HIDOPC2" - Formular F3

Pagina 2 din 3

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone)

Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Recapitulatie

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

Alte cheltuieli directe
CAS
CASS
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si indemnizatii
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA

(24.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
SC ELECTROMECANICA SA
PLOIESTI Executant:
Proiectant:
TVV
Obiectivul:
REFACERE HIDROIZOLATIE

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.
0

1

Denumirea resursei materiale
1

U.M.
2

Consumul
cuprins in
oferta
3

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei 4

Valoarea
(fara TVA)
- Lei 5=3X4

Furnizorul
6

Greutatea
(tone)
7

2000030 - Otel beton profil neted
OB37 stas 438 D= 6MM
20017738 - Petrol lampant distilat 0
/ 200

kg

3.22

0.00

l

80.00

0.08

3

2100878 - Filer de calcar tip 1 vrac S
539

kg

1.37

0.00

4

2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S
539

kg

981.60

0.98

5

2600036 - Bitum
pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75

kg

2,380.00

2.62

6

2600048 - Bitum pentru
mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90

kg

14.84

0.02

7

2600799 - Carton bitumat strat acop mp
nisip ca300 120cmx20M s 138

4.50

0.01

8

2600933 - MEMBRANA BITUMATA
SBS CU ARDEZIE 4,5 KG/MP

mp

1,568.00

3.06

9

2600983 - Cart bit str acop nisip
ca400 130cmx10M s 138

mp

105.30

0.21

10

2601861 - Membrana de protectie
paxalpha

mp

4.00

0.02

11

2901052 - Lemn foc rasinoase
deseuri

tona

0.00

0.00

12

2901053 - Lemn de foc de rasinoase
stas 2340

kg

2.34

0.00

13

2958990 - Lemn de foc foioase tari L
1M livrabil din depozit

kg

9.78

0.01

14

3064291 - Material marunt

%

15

3641867 - Tabla zincata S2028
0,40X 750X1500 OL32-1N cal.1

kg

339.30

0.34

16

3642287 - Tabla zincata S2028
0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1

kg

21.00

0.02

17

3666817 - Tabla din plumb S 490 pb
99,96 2 X 500

kg

41.60

0.04

18

3700390 - Banda din otel lam.cald
S908 3 X 30 OL37-1N

kg

3.43

0.00

19

3803142 - Sarma moale obisnuita
D= 1,25 OL32 S 889

kg

0.09

0.00

20

3805865 - Sarma zincata moale D =
2 MM ol 37

kg

0.36

0.00

21

5886851 - Cuie cu cap conic tip a1
2,5 X 60 OL 34 S 2111

kg

7.02

0.01

22

5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb
lp30

kg

1.32

0.00

23

5904809 - Aliaj de lipit staniu-plumb
marca lp 30G

kg

11.70

0.01

24

6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi
23X30 GR 6 S1581

9.20

0.00

2

buc

0.00

Nr.

Denumirea resursei materiale

0

25

U.M.

1

2

Consumul
cuprins in
oferta
3

Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei 4

Valoarea
(fara TVA)
- Lei 5=3X4

Furnizorul
6

Greutatea
(tone)
7

6110467 - Codez 100 adeziv nii
4721-76
6200585 - Benzina auto neetilata tip
co/R 75 normala S 176

kg

0.56

0.00

kg

0.18

0.00

27

6200975 - Combustibil lichid usor tip
1 stas 54

kg

560.00

0.62

28

6311231 - Carlig din otel zincate
pentru jgheaburi

buc

21.00

0.01

29

6700468 - Teava din P.v.C.rigid tip M
110X 6 MM stas 6675/2

m

84.46

0.22

30

6712405 - Cot pvc-U 87 GR dn 110
cod kgb110X87

buc

8.00

0.00

31

6712978 - Ramificatie simpla pvc-U
67 grd. 30 min 110-110 nii 2167

buc

8.00

0.00

32

7106239 - Apa pentru mortare si
betoane

mc

40.00

40.00

33

7300112 - Acid azotic tehnic stas
447-64tip 96 conc.min 96,5%

kg

0.80

0.00

34

7309091 - Cilti de cinepa sort 3 stas
1715-60

kg

1.20

0.00

35

7309326 - Carpe de sters, din
bumbac de orice culoare

kg

0.28

0.00

36

7317232 - Dicloretan cs. 17/73

kg

0.22

0.00

37

7324699 - Hartie de ziar 50G/mp
stas 260-70 in suluri

kg

0.52

0.00

38

7801035 - Material marunt

%

0.00

39

7804133 - Material marunt ( piesa
de leg.,racord si sustinere )

%

0.00

40

7804134 - Material marunt

%

0.00

26

Greutate

TOTAL Materiale

Director

Sef proiect

Ofertant

48.29

Beneficiar:
SC ELECTROMECANICA SA
PLOIESTI Executant:
Proiectant:
TVV
Obiectivul:
REFACERE HIDROIZOLATIE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.
0

Consumul cu
manopera
- Om/ore -

Denumirea meseriei
1

2

1

17160 - Instalator sanitar

205.30

2

17410 - Izolator hidrofug

510.12

3

20650 - Muncitor deservire constructii montaj

817.06

4

21100 - Muncitor necalificat

25.44

5

28400 - Tinichigiu

44.52

6

28420 - Tinichigiu sant

193.32
Ore Manopera 1,795.76

Director

Sef proiect

Tarif mediu
- Lei/ora 3

Valoarea
(fara TVA)
- Lei 4=2X3

TOTAL

Ofertant

Procent
romani
5

Beneficiar:
SC ELECTROMECANICA SA
PLOIESTI Executant:
Proiectant:
TVV
Obiectivul:
REFACERE HIDROIZOLATIE

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.
0

1
2

Tariful unitar
(fara TVA)
- Lei/ora -

Ore de
functionare

Denumirea utilajului de constructii
1

2

4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina
la 500L
6702 - Macara de fereastra 0,15tf

3

Valoarea
(fara TVA)
- Lei 4=2X3

42.61
43.93

TOTAL Utilaje

Director
Beneficiar:
SC ELECTROMECANICA SA
PLOIESTI Executant:
Proiectant:
TVV
Obiectivul:
REFACERE HIDROIZOLATIE

Sef proiect

Ofertant

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.

Tipul de transport

0

1

1

8888908 - Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 10 km.

Tone
Km parcursi
transportate
2

7.50

3

10.00

Ore de
functionare
4

Tariful unitar
Lei\(Tone*Km
5

0.25

TOTAL Transport

Director

Sef proiect

Sectiunea III – Formulare
Formularul nr.1
OFERTANTUL
.....................

Inregistrat la sediul beneficiarului
nr. .......... / ..........

Ofertant

Valoarea
- Lei 6=2X3X5

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre,
...........................................................
(denumirea beneficiar si adresa completa)

Ca urmare a anuntului nr. ..... din ................. /(ziua/luna/anul), prin care suntem invitati sa prezentam oferta
in scopul incheierii contractului ____________________________________ la sediul S.C Electromecanica
Ploiesti S.A prin aplicarea procedurii de cerere de oferta , noi_______________________(denumire operator
economic) ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de ofertant.
Am luat la cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati. In scopul
selectarii firmei noastre pentru a participa la procedura organizata de dumneavoastra, va transmitem alaturat
plicul exterior sigilat si marcat in mod vivzibil in forma stabilita prin documentatia de atribuirecontinand:
-

Un plic interior sigilat si marcat in mod vizibil in forma stabilita de dumneavoastra prin documentatia de atribuire,
in ORIGINAL, care contine documentele de calificare;

-

Opisul documentelor, intocmit conform Formularului______________
Documente insotitoare (aflate asupra delegatului):

-

Imputernicire, intocmita conform Formularului nr.__;

-

Copie dupa Actul de identitate

Data completarii ...............

Ofertant,
.......................
(semnatura autorizata)

Formular nr.2
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele
ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/prestam lucrarile de
________________________________________________ la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A pentru
suma totala de _______________________________lei, reprezentand_____________(euro) la care se adauga
taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem executarea
lucrarilor la data solicitata de beneficiar.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ________________ zile,
respectiv pana la data de _______________________________si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate
fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi daca aceasta nu se incadreaza in limita dispozitiilor bugetare repartizate.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Formular nr. 3
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1.Denumire/numele:
2.Codul fiscal:
3.Adresa sediul central:
4.Telefon:
Fax:
E-mail:
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6.Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________________
(adrese complete,telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8.Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie

(mii lei)
(echivalent euro)
________________________________________________________________
1.
________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________
Media anuala:
________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 4

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea si obiectul contractului: ______________________________________
Numarul si data contractului _______________________________________

2.Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________________
Adresa benficiarului/clientului: ____________________________________
Tara: ________________________________________________________.
3.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
□contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
□contractant asociat
□subcontractant

4.Valoarea contractului:
Exprimat in moneda in care
s-a incheiat contractul
______________
______________

Exprimat in
echivalent EURO
Initial (la data semnarii contractului):
____________
Finala (la data finalizarii contractului):
____________
5
Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
_________________________________.
Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: _________________________________.

Operator economic,
____________
(semnatura autorizata)

Formular nr. 5
Operator economic
..........................

(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,

reprezentant

imputernicit

al

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

(denumirea/numele

si

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei
organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta
individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de_______________
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).
Data completarii .............

Operator economic,
................................

(semnatura autorizata)

Formular nr. 7
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de
achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la
data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe
propria raspundere ca:
a) nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotãrârii pronunţate de judecãtorul-sindic;
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in
tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................;
- în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale si nu am savarsit fapte care sa aduca grave
prejudicii autoritatilor contractante
c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 8
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea
lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii
contractante), particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice alta autoritate contractanta, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 9
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE
OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE
A CONTRACTULUI DE LUCRARI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantá are dreptul de a solicita, in scopul verificárii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor
care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificárii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Nr.
Crt.

Denumire
utilaj/echipament/
instalatie

U.M.

Cantitate

Forma de detinere
Proprietate
In chirie

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Formularul 10

DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR
DE CONDUCERE

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor
care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
beneficiarului
______________________________________________
(denumirea si adresa beneficiarului)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
___________________________________________________ .

pana

la

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

Data completarii ......................

Ofertant,
………… ……………….

(semnatura autorizata )

data

de

(MODEL)
CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI
nr. ________ din _________________2014

1. Partile contractante :
S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A., cu sediul în Ploiesti, judetul Prahova, telefon 0244/590780,
fax 0244/513301, cont virament RO44RNCB0205012776040001 deschis la BCR – Sucursala Ploiesti,
înregistratã în Registrul Comertului sub pozitia J29/1154/2001, cod fiscal RO 14361269, reprezentatã prin
Director General, inginer Dinu CONSTANTINESCU şi Director Economic, economist Roxana CÃPÃTOIU, în
calitate de BENEFICIAR, pe de o parte
si
S.C..............................................................(denumirea
operatorului
economic),
adresă
sediu
................................................................., telefon/fax ............................................., număr de înmatriculare
..................................................,
cod
fiscal
.................................,
cont
(trezorerie,
bancă)................................................................................................., reprezentată prin.......................
..................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia
..............................................., în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

2. Obiectul principal al contractului
2.1 - Executantul se obliga sa execute, si sa finalizeze lucrarile de reparatii curente (refacere hidroizolatie si
colectare scurgeri pluviale ) la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A, cod CPV – 45453000-7, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2 - Beneficiarul se obliga sa plateasca executantului pretul de ................ lei inclusiv TVA, pentru executia si
finalizarea lucrarilor de “reparatii curente (refacere hidroizolatie si colectare scurgeri pluviale ) la sediul S.C
Electromecanica Ploiesti S.A,, cod CPV - 45453000-7.
3. Durata contractului
3.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii si pana la data intocmirii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor (15.07.2015).
3.2 – Executarea si finalizarea lucrarilor se va face in termen de .......... de zile de la data primirii ordinului de
executie din partea beneficiarului.
3.3 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa finalizarea executarii obligatiilor asumate.
4. Definitii
4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre beneficiar, in
calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;
b) beneficiar si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre beneficiar in baza contractului pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;
d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in
propunerea tehnica;
e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
5. Documentele contractului sunt urmatoarele:
5.1. - caietul de sarcini;
5.2. - propunerea tehnica si financiară;
5.3. - garanţia de bună execuţie;
6. Executarea contractului
6.1 – Ofertantul se obliga sa inceapa executarea contractului in termen de maxim 5 zile de la primirea ordinului
de executie din partea beneficiarului dupa constituirea garantiei de buna executie ce devine anexa la contract (in 3
zile de la semnarea acestuia).
6.2 - Pentru materialele folosite la executarea lucrarilor solicitate prin caietul de sarcini, beneficiarul isi rezerva
dreptul de a solicita firmei ofertante Certificatele si/sau Agrementele tehnice ale producãtorilor. Pe parcursul
executarii contractului materialele utilizate vor indeplini obligatoriu cerintele de calitate superioara si vor putea fi
puse in opera numai dupa primirea avizului din partea reprezentantului beneficiarului.
7. Standarde
7.1. - (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre
acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
contract.
8. Caracterul confidential al contractului
8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului,
in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. Garantia de buna executie a contractului
9.1 Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in valoare de 5% din pretul
contractului fara TVA , respectiv …… lei fara TVA.
9.2 Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, in 5 zile de la semnarea
contractului.
9.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului este egala cu durata contractului
9.4 - Garanţia de bună execuţie a contractului se va elibera astfel:
- 70% în termen de 14 zile de la data încheierii procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,
dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantie a lucrărilor executate.
9.5. - beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
10. Obligatiile principale ale executatntului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Executantul are
obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările ulterioare
10.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile beneficiarului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile
beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.
10.4 - (1) Executantul este responsabil de respectarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de beneficiar
precum si de furnizarea tuturor materialelor, echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa,
cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre
beneficiar.
10.5 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a
mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre beneficiar) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza,
cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre beneficiar sau de catre alte autoritati competente, in
scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.
10.6 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data
semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii.
10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor care deservesc proprietatile aflate in
posesia beneficiarului.
(2) Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelorinterese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia
prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.8 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarilor executate, ivite
într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii executate.
10.9 - Executantul se obliga de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea;
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre beneficiar.
10.10 - Executantul va returna din propria initiativa, la solicitarea beneficiarului, contravaloarea eventualelor
incasari efectuate nelegal, penalitati calculate de catre organele de control, actul constatator constituind totodata
titlu de plata.
10.11 – Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca activitatea curenta a institutiei sa nu
fie afectata, iar termenele de finalizare a lucrarilor sa fie respectate.

11. Obligatiile beneficiarului
11.1 – Beneficiarul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea
lucrarilor de “reparatii curente (refacere hidroizolatie si colectare scurgeri pluviale ) la sediul S.C
Electromecanica Ploiesti S.A, cod CPV – 45453000-7.
11.2 - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii, liber de orice
sarcina.
11.3 - Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a
limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata
apropiere a terenului.
11.4 - Beneficiarul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
11.5 - Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
executantului.
12. Inceperea si executia lucrarilor
12.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile de la primirea ordinului de executie din
partea beneficiarului. Ordinul de exectuare se va da dupa constituirea garantiei de buna executare.
12.2 - Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor
cu specificatiile din anexele la contract.
12.3 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea I, beneficiarul avand dreptul de a solicita verificarea si testarea
materialelor folosite la executia lucrarilor. Beneficiarul are dreptul ca pe toata perioada de derulare a contractului
sa solicite executantului prezentarea de Certificatele si/sau Agrementele tehnice ale producãtorilor pentru toate
materialele puse in opera. Verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor vor face parte din
documentatia de decontare si de receptie.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora,
revin executantului.
(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

13. Intarzierea si sistarea lucrarilor
13.1. - In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului
de catre acesta il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili prin act adiţional:
(i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
14. Finalizarea lucrarilor
14.1 - Ansamblul lucrarilor de “reparatii curente (refacere hidroizolatie si colectare scurgeri pluviale ) la sediul
S.C Electromecanica Ploiesti S.A,urmeaza a fi finalizate in termen de ............de zile de la data primirii ordinului
de executie din partea beneficiarului.
14.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, beneficiarului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se constata ca sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si
finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului,
beneficiarul va convoca comisia de receptie.
14.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. in functie de constatarile facute, beneficiarul
are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
14.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
14.5. - (1)- Beneficiarul si executantul inteleg ca efectuarea receptiilor sa se realizeze in conformitate cu
prevederile Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG.
nr. 273/1994.
(2) Tipurile de receptii ce urmeaza a fi efectuate, sunt receptiile partiale, atunci cand este cazul, receptia la
terminarea lucrarilor ce se efectueaza dupa finalizarea lucrarilor si receptia finala ce se efectueaza la expirarea
perioadei de garantie a lucrarilor.
15. Asigurari
15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze
lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de
catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligatia de a prezenta beneficiarului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(5) Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant,
cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala si este de
10 ani de zile.
16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de beneficiar, de a executa
toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in
baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin.(1), beneficiarul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi
recuperate de catre beneficiar de la executant prin retinerea din sumele cuvenite acestuia (executarea garantiei de
buna executare). Daca sumele nu acopera cheltuielile efectuate de beneficiar, cheltuielile se vor recupera de la
executant conform legii.
17. Modalitati de plata
17.1. - Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de15 zile de la emiterea facturii
de catre acesta. Factura se emite in max. 2 zile de la receptie.
17.2. - Daca Beneficiarul nu onoreaza factura primita in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute
la clauza 17.1 executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce
beneficiarul onoreaza factura executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
17.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea
sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale,
dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va
fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

18. Actualizarea pretului contractului
18.1 - Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de
beneficiar executantului au la baza preturile declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2 - Exceptie fac situatiile de lucrari neprevazute care nu au fost cuprinse prin caietului de sarcini si pot
modifica pretul contractului cu valoarea de executie a acestora. In acest caz acordul de vointa al celor doua parti
contractante va face obiectul unui act aditional.
19. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
19.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin
contract si nu respecta termenele de finalizare al lucrarilor, atunci beneficiarul este indreptatit de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere
din pretul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
19.2 - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 15 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1%
pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata.
19.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

Rezilierea se va produce de plin drept si fara nici o alta formalitate in termen de 5 zile de la data
notificarii prin care partea lezata reclama neindeplinirea obligatiilor, daca partea in culpa nu isi indeplineste
obligatiile.
19.4 - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, sau dacă beneficiarul constată că au
apărut circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea
situaţiei în aşa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său (notificarea fiind
formulată în acest caz în termen de 30 de zile de la apariţia circumstanţelor), cu conditia ca aceasta renuntare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data denuntarii
unilaterale a contractului.
19.5 – Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului fara nici o compensatie, daca executantul nu incepe lucrarile in termen de 5 zile de la data semnarii
contractului. In aceasta situatie beneficiarul este indreptatit sa beneficieze de plata daunelor interese.
20. Rezilierea contractului
20.1 – Nerespectarea de catre executant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul contract, da
dreptul beneficiarul de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese in cuantum de 10% din
valoarea contractului fără T.V.A. respectiv _......... lei.
20.2. – Rezilierea va opera de plin drept si fara nici o alta formalitate la expirarea unui termen de 5 zile de la
transmiterea notificarii scrise de catre beneficiar, daca executantul nu-si indeplineste obligatiile asumate in acest
termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu.
21. Cesiunea
21.1. - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract.
23. Forta majora
23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
24. Limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
25. Comunicari
25.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
25.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
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