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Sectiunea I – FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. BENEFICIAR
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 Beneficiarului
□ Cod CAEN 2540
[x] protectie socială

Beneficiarul achiziţionează in numele altui beneficiar
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:
a) 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 generale si de renovare 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 – 45453000-7
Cod CPV
Cod CPV
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de lucrari: [x]
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie a lucrarilor de reparatii generale si de renovare 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 (15.12.2014).
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 generale si de
renovare 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 generale si de renovare 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 Compania 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 :
1. 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
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:
 Formularul 8
prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Declaratie privind experienta similara.
Solicitat [x]
Nesolicitat □
Certificate privind indeplinirea obligatiilor
fiscale
Solicitat [x]
Nesolicitat □

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:
 Certificat de înregistrare emis de Oficiul
Solicitat [x]
Nesolicitat □



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:
 Declaratie
privind
utilajele,
instalatiile,
Solicitat [x]
Nesolicitat □

Standarde de asigurare a calitatii
Solicitat [x]
Nesolicitat□
Standarde de protectia mediului
Solicitat □
Nesolicitat [x]
Standarde de sanatate si securitate
ocupationala
Solicitat □
Nesolicitat [x]
Informatii privind subcontractantii
Solicitat □
Nesolicitat [x]

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
Certificare ISO 9001; 14001; 18001
Demonstrarea calitatii pe baza recomandarilor privind
calitatea lucrarilor executate in ultimii 3 ani.

Nu se accepta subcontractarea serviciilor.

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) Garantie de participare
Solicitat □
Nesolicitat [x]
VI.4) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Exclusiv limba romana
30 de zile de la data inregistrarii la SC Electromecanica
Ploiesti SA

VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

Solicitat – ofertantii avand obligatia de a-si insusi in
totalitate cerintele specificatiei tehnice conform Legii
10/1995.
Propunerea financiara se va completa in lei si va cuprinde:
Formularul de oferta nr.2
Devizul oferta
Lista consumurilor de resurse materiale
Lista consumurilor cu mana de lucru

VI.6) Modul de prezentarea ofertei

Adresa la care se depune scrisoarea de insoţire si
documentele pentru selecţie de oferte este: SC

Electromecanica Ploiesti SA, sos. Ploiesti-Tirgoviste,
km8. Data limită pană la care se primeşte scrisoarea de
inaintare insoţită de documentele pentru selectia de oferte este
12.11.2014 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. Ploiesti-Tirgoviste,
km8 pană la data limită de: 12.11.2014 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. Ploiesti-Tirgoviste,
km8 şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA DE 12.11.2014 , ORA 13ºº ".

12.11.2014 ora 1000
VI.7) Data limita de depunere a ofertelor
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage
VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii
oferta
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei
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.
La sediul SC Electromecanica Ploiesti SA, sos.
Ploiesti-Tirgoviste, km8 in data de 12.11.2014 orele 13ºº .

VI.9) Deschiderea ofertelor

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Pretul cel mai scazut
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica

[x]
□

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

-

Intocmit,

Sectiunea II

CAIET

DE SARCINI

S.C. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A contracteaza lucrari de reparatii generale si de
renovare la sediul S.C. Electromecanica Ploiesti SA din localitatea Ploiesti ce vor consta in:
 AMENAJARE GRUPURI SANITARE:
o INLOCUIRE TAMPLARIE;
o INSTALATII SANITARE;
o INSTALATII ELECTRICE;
o DOTARILE NECESARE;
o PLACARI GRESIE FAIANTA;
o ZUGRAVELI
 COMPARTIMENTARE :
o PERETI DIN ZIDARIE SI RIGIPS;
o TAMPLARIE;
o ZUGRAVELI;
o INSTALATII ELECTRICE
 AMENAJARE VESTIARE:
o INLOCUIRE TAMPLARIE;
o PLACARI GRESIE FAIANTA;
o INSTALATII SANITARE;
o INSTALATII ELECTRICE;
o ZUGRAVIT
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 sub exploatare, ofertantul va avea obligatia ca pe
durata executiei lucrarilor de reparatii generale si de renovare la sediul S.C Electromecanica Ploiesti S.A
sa asigure accesul persoanelor la obiectivele din incinta.
Garantia acordata lucrarilor executate nu poate fi mai mica de 5 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 09 00-1500.
Valoarea estimata a lucrarilor contractate este de ……………… lei fara TVA.
Intocmit,

SPECIFICATIE TEHNICA
Cu categoriile si cantitatile de lucrari pe obiective
Nr.crt.

Denumire
PAVILION ADMINISTRATIV (OBIECTIV 105)

U/M

Cantit.

mp
mp

90
90

3

Desfacerea faiantei de pe pereti
Arderea cu lampa de benzina a vopselei de ulei de pe pereti
Demontare ferestre metalice

mp

39

4

Inlocuire lavoar din portelan- pe console metalice

buc

12

5

Inlocuire baterie lavoar

buc

12

6

Robinet trecere 1/2”

buc

12

7

Robinet simplu serviciu 1/2"

buc

6

8

Robinet coltar

buc

18

9

Robinet pisoar (temporizat)

buc

8

10

Racord flexibil 1/2"

buc

18

11

Teava PPR 20 mm

ml

48

12

Conectori PPR

buc

48

13

Fitinguri PPR 20 mm

buc

60

14

Sifon lavoar

buc

12

15

Ventil lavoar 1 1/4"

buc

12

16

Oglinda sanitara 500x600 mm

buc

12

17

Etajera portelan

buc

12

18

Vas WC Continental

buc

18

19

Pisoare din portelan

buc

8

20

Racord flexibil D=110 pentru canalizare

buc

18

21

Suport pentru hartie

buc

18

22

Ramificatie redusa PPR 32-20

buc

12

23

Teu redus PPR 2”- 3/4"

buc

6

24

Rama cu capac ptr. vas WC

buc

18

25

Coliere pentru tevi de 3/4"

buc

30

26

Corp de iluminat fluorescent 2x40W

buc

12

27

Comutator ST

buc

6

28

Sant in perete ptr. pozare tub PVC (el.)

ml

45

29

Conductor Fy 1,5 mm

ml

120

30

Priza ST

buc

6

31

Uscator cu aer cald

buc

6

32

Faianta

mp

156

33

Gresie

mp

100

GRUPURI SANITARE
1
2

34

Teava PVC D=50

ml

30

35

Reductie PVC D=50-32

buc

12

36

Glet de ipsos

mp

150

37

Vopsitorii lavabile

mp

150

38

Inlocuit teava zn. 2” pentru hidranti cu teava PPR

ml

60

39

Inlocuit teava apa 2” cu teava PPR

ml

30

40

Inlocuit hidranti interior (cutii hidrant)

buc

6

41

Robinet hydrant

buc

8

42

Cot 2”

buc

8

43

Teu 2”

buc

12

44

Robinet sertar- pana 2”

buc

1

45

Rezervor WC la semiinaltime

buc

18

46

Ferestre din PVC

mp

39

47

Usi din PVC

mp

24

U/M

Cantit.

Nr.crt.

Denumire
OBIECTIV 227-COMPARTIMENTARE

1

Zidarie din BCA - 24cm

mc

35

2

Beton turnat in stalpisori de 25x25x5

mc

3

3

Cofraje din cherestea de rasinoase

mp

30

4

Armaturi din otel beton OB37<8mm

kg

551

5

Armaturi din otel beton PC52 D=12

kg

180

6

Tencuieli interioare driscuite

mp

560

7

Glet de ipsos

mp

1060

8

Vopsitorie lavabila interioara 2 straturi

mp

1060

9

Usi metalice intr-un canat <7 mp

mp

10

10

Usi metalice in 2 canate < 7 mp

mp

12

11

Buiandrugi prefabricati YTONGLT 25x10x150

buc

6

12

Buiandrugi prefabricatei YTONG 25x15x180

buc

5

13

Desfacerea placilor de faianta

mp

16

14

Vas WC din portelan sanitar

buc

1

15

Rezervor ptr. WC din portelan la semiinaltime

buc

1

16

Rama ptr. vas WC cu capac

buc

1

17

Robinet reglaj colt

buc

1

18

Robinet de serviciu simplu 1/2"

buc

1

19

Lavoar din portelan montat pe console metalice

buc

1

20

Etajera din portelan sanitar

buc

1

21

Oglinda sanitara de 500x600

buc

1

22

Robinet lavoar 1/2"

buc

1

23

Sifon din bachelita ptr. lavoar

buc

1

24

Ventil scurgere lavoar

buc

1

25

Placaje din faianta

mp

18

26

Placaje din placi de gresie ceramica la interior

mp

5

27

Transport prin purtare directa

28

Transport auto

29

Schela
U/M

Cantit.

Nr.,crt.

Denumire
OBIECTIV K
VESTIAR ETAJ

1

Dsfacerea faiantei de pe pereti

mp

2

Inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie PVC (ferestre)

mp

50
3

3

Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei (pereti)

mp

8

4

Demontarea tevilor din fonta D=130 ptr. canalizare

ml

5

Spargerea manuala a fundatiei din beton pt. tevi canalizare

buc

18
2

6

Lavoar din portelan

buc

2

7

Baterie amestec cu brat basculant ptr. lavoar

buc

2

8

Robinet trecere 1/2"

buc

1

9

Etajera din portelan sanitar

buc

2

10

Sifon lavoar

buc

2

11

Ventil scurgere lavoar

buc

2

12

Teava PPR 25mm

ml

24

13

Sifon de pardoseala din fonta D=110

buc

3

14

Teava PVC D=110

ml

24

15

Coturi din PVC D=110

buc

4

16

Coturi din PVC D=75

buc

2

17

Coturi din PVC D=50

buc

2

18

Ramificatii (simple, reduse) D= 110-75

buc

3

19

Corp iluminat fluorescent 2x40W

buc

2

20

Comutator unipalier serie

buc

1

21

Conductori Fy 1,5mm

ml

40

22

Glet de ipsos

mp

60

23

Vopsitorii lavabile (2 straturi)

mp

60

24

Faianta

mp

60

25

Gresie antiderapanta

mp

20

26

Usi din PVC intr-un canat ( la interior)

mp

4

27

Priza bipolara ST

buc

1

28

Teava PVC D=50

ml

8

29

Bratari pentru fixare conducte

buc

5

30

Reductie excentrica din PVC D=110-75

buc

1

31

Incarcat -descarcat material

32

Transport prin purtare directa

33

Transport auto
U/M

Cantit.

Nr.crt.

Denumire
OBIECTI K
GRUP SANITAR ETAJ

1

Desfacerea faiantei de pe pereti

mp

18

2

Demontarea tevilor din fonta pt. scurgere D=130

ml

3

Inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie PVC (interior)

mp

32
4

4

Inlocuire vas WC

buc

1

5

Rezervor la semiinaltime ptr. vas WC

buc

1

6

Robinet coltar 1/2"

buc

1

7

Record flexibil D=110 pentru canalizare

buc

1

8

Racord flexibil de 1/2"

buc

1

9

Lavoar din portelan pe consola metalica

buc

1

10

Robinet lavoar 1/2"

buc

1

11

Robinet trecere 1/2"

buc

1

12

Robinet simplu serviciu 1/2"

buc

1

13

Etajera din portelan

buc

1

14

Oglinda sanitara 500/600

buc

1

15

Sifon lavoar

buc

1

16

Ventil lavoar

buc

1

17

Teava PPR 25mm

ml

12

18

Teava PPR 20mm

ml

16

19

Conector PPR 25mm

buc

1

20

Conector PPR 20mm

buc

2

21

Robinet frecare cu golire 3/4"

buc

1

22

Fitinguri PPR (teuri, coturi, mufe, reductii)

buc

10

23

Sifon fonta ptr. pardoseala D=110

buc

1

24

Suport ptr. hartie

buc

1

25

Rama cu capac ptr. vas WC

buc

1

26

Lampa semnalizare 24V

buc

1

27

Teava PVC D=110 ptr. canalizare

ml

32

28

Ramificatii PVC D=110

buc

4

29

Ramificatie redusa din PVC 110-50

buc

1

30

Reductie din PVC 50-32

buc

1

31

Teava PVC D=50

ml

2

32

Teava PVC D=32

ml

1

33

Coliere ptr. tevi

buc

3

34

Canalet ptr conductori electrici

ml

6

35

Corp de iluminat fluorescent 2x40W

buc

3

36

Lampi fluorescente 40W

buc

6

37

Intrerupator ST

buc

1

38

Comutator ST

buc

1

39

Conductor Fy 1,5mm

ml

20

40

Glet de ipsos

mp

30

41

Vopsitorii lavabile interior (2 straturi)

mp

30

42

Placarea peretilor cu faianta

mp

30

43

Gresie ceramica

mp

6

44

Tamplarie din PVC la interior

mp

3,4

45

Piesa de curatire din PVC D=110

buc

2

46

Transport prin purtare directa

47

Incarcare-descarcare material

48

Transport auto

Nr.crt.

Denumire

U/M Cantit.
PUNCT CONTROL-IGIENIZARE

1

Inlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie din PVC
- ferestre (ochiuri fixe-geam simplu)

mp

24

-ferestre in 2 canaturi (un ochi fix si unul mobil)

mp

31

-ferestre glisante ( la interior)

mp

4,7

2

Usi din PVC cu geam simplu

mp

11,54

3

Usi din PVC (la interior)

mp

15,5

4

Desfacere faianta

mp

16

5

Inlocuire vas WC Continental

buc

1

6

Rezervor WC la semiinaltime

buc

1

7

Capac cu rama ptr. vas WC

buc

1

8

Robinet coltar

buc

1

9

Robinet simplu serviciu 1/2"

buc

1

10

Robinet lavoar 1/2"

buc

1

11

Racord flexibil 1/2"

buc

2

12

Lavoar din portelan

buc

1

13

Etajera lavoar

buc

1

14

Oglinda sanitara

buc

1

15

Ventil lavoar

buc

1

16

Sifon lavoar

buc

1

17

Faianta

mp

24

18

Gresie

mp

150

19

Glet de ipsos

mp

640

20

Vopsitorie lavabila 2 straturi

mp

640

21

Transport prin purtare directa

22

Transport auto

Nr.crt.

Denumire
PAVILION ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE SALA DE SEDINTE
Grilaje metalice la ferestre, fixate pe zidarie, executate pe rame
1
din platbanda de 30x3mm, otel beton PC 52 D=12, incastrate
in zidarie
Ferestre din PVC – panouri de 5,50x1,15 cu cate 6 ochiuri din care
2
doua oscilobatante iar celelalte fixe, geam Low-Low de 24mm
Usa metalica in doua canate ( 2,34x1,45 )
3
Pereti din gips-carton pe schelet metalic CD75 placat pe ambele fete
4

U/M Cantit.

mp

52

mp

40

buc

1

mp

122

5

Gresie antiderapanta

mp

230

6

Plinte din gresie de 10 cm inaltime

ml

320

7

Zidarie din caramida plina presata de 12,5 cm

mc

2,6

8

Glet de ipsos

mp

22

9

Tencuieli interioare de 2 cm

mp

22

10

Zugraveli lavabile

mp

700

11

Perete Cortina din profile de aluminiu si geam simplu clar, de 6mm

mp

66

12

Usi din aluminiu cu geam de 6mm, clar

mp

4

13

Canalet de 20mm ptr. conductor electric

ml

20

14

Canalet de 14mm ptr. conductor electric

ml

200

15

Doze derivatie PT

buc

20

16

Doze aparat ST

buc

20

17

Intrerupator manual unipolar ST (rigips)

buc

20

18

Tija corp iluminat incandescent tip pendul de 1,3m

buc

20

19

Lampa de 230V x 75W

buc

20

20

Conductor Fy de 1,5mm

ml

800

21

Conductor Fy de 2,5mm

ml

300

22

Priza dubla ST

buc

80

23

Tablou electric cu doua circuite si sigurante automate

buc

1

24

Intrerupator parghie ( intrerupator general )

buc

1

25

Dibluri metalice ( sau cui-bataie )

buc

200

(2 buc)

nr.crt. Denumire

U/M Cantit

3

CENTRALA TERMICA
Zidarie cu blocuri mici din beton (BCA) grosime 20cm la umpleri de
goluri, in cladiri existente
Tencuieli interioare driscuite la pereti pe suprafata de BCA in grosime
de 2 cm
Glet

4

Vopsitorii lavabile

mp

Denumire

U/M Cantit.

1
2

Nr.crt.

mc

1,3

mp

14

mp

14
14

OBIECTIV 111
REPARATII SI IGIENIZARE
1

Arderea cu lampa de benzina a lambriurilor cu vopsea de ulei

mp

22

2

Placaje cu faianta

mp

22

3

Vopsitorii lavabile

mp

1480

4

Reparatii tencuieli interioare

mp

20

5

Glet de ipsos

mp

900

6

Tamplarie din PVC cu geam termopan

mp

14

7

Pardoseli din gresie ceramica antiderapanta

mp

50

8

Corp de iluminat lampi fluorescente 2x40W

buc

8

9

Intrerupator

buc

4

10

Conductor Fy D= 1,5mm

ml

200

11

Doza deviatie

buc

9

12

Lampa fluorescent 40W

buc

16

13

Lavoar din portelan fixat pe console metalice

buc

1

14

Etajera din portelan

buc

1

15

Oglinda sanitara 500x600

buc

1

16

Sapuniera din portelan

buc

1

17

Ventil scurgere lavoar

buc

1

18

Robinet lavoar 1/2"

buc

1

19

Robinet simplu serviciu 1/2"

buc

1

20

Vas WC din portelan

buc

1

21

Robinet reglaj colt

buc

1

22

Suport hartie din portelan

buc

1

23

Sifon de pardoseala din fonta emailata D=110

buc

1

24

Racord flexibil 1/2"

buc

2

25

Teava PPR 20mm

ml

6

26

Conector PPR 20mm

buc

2

27

Racord flexibil scurgere D=110

buc

1

28

Racord flexibil scurgere lavoar

buc

1

29

Teava PVC D=32

ml

2

30

Canalet ptr. conductor electric

ml

60

31

Lambriu cu vopsea de ulei la pereti

mp

150

32

Teava PPR 20mm

ml

5

33

Conector 20mm

buc

3

34

Transport auto

35

Transport prin purtare directa

36

Schela H< 7m

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

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

(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 de lucrari de reparatii generale si de renovare 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 reparatii
generale si de renovare 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
____________

a) Initial (la data semnarii
contractului):
b) Finala (la data finalizarii
______________
____________
5
contractului):
5.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
_________________________________.
6.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

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

Forma de detinere
Proprietate
In chirie

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 generale si de renovare 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 generale si de renovare 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 (15.12.2014).
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 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
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,
daunelor-interese, 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 ___ 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; si
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 generale si de renovare 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 5 zile de la primirea ordinului de
executie din partea beneficiarului.
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 generale si de renovare 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 ___ 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 17.2 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 sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
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 acesta din urma 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.
BENEFICIAR

EXECUTANT

