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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIŢIA 

SERVICIILOR DE REALIZARE WEBSITE(WEBSITE DESIGN) 

 

Achizitor 
CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ 

OLT 

Titlul proiectului 

RETEA DE PROMOVARE A SERVICIILOR PENTRU 

INTREPRINDERILE DIN ZONA TRANSFRONTALIERA 

 

Codul proiectului 
2(2i)-3.1-26 

 

Codul MIS ETC 
655 
 

 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1 Achizitor 

Denumire: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt 

Adresă: Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 49, cod poştal 230100, Localitate 

Slatina,  

Judeţul Olt, România 

Persoană de contact: Mocan Dorel Telefon: 0040-249-439107 

Email: cciaolt@cciaolt.ro Fax: 0040-249-439109 

Adresă de internet: www.cciaolt.ro 

 

1.2. a) Data publicării anunţului de participare: 12.09.2013 
b) Sursele de finanţare a achiziţiei:  

- Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 

- Bugetul de Stat al României 

- Bugetul propriu al autorităţii contractante 
c) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora):21.09.2013 ora 12.00 

d) Adresa unde se primesc ofertele:  

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 49, cod 
poştal 230100, Localitate Slatina, Judeţul Olt, România  

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia 

de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, 

acestea fiind păstrate la sediul achizitorului nedeschise.  
e) Eventuale clarificări privind achiziţia pot fi adresate la Camera de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură Olt, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 49, cod poştal 230100, Localitate 

Slatina, Judeţul Olt, România, telefon 0040-249-439107, fax 0040-249-439109, email 
cciaolt@cciaolt.ro, până cel târziu la data de 18.09.2013 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

2.1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 

SERVICII  DE REALIZARE WEBSITE(WEBSITE DESIGN) 

 

2.1.2 Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate 

Website-ul va oferi informaţii despre întreprinderile din  zona transfrontalieră Olt 

– Pleven, indicând  activităţile  desfăşurate in vederea implementării proiectului 
de ambele părţi ale graniţei. .  

Obiectivul acestui site este de a facilita comunicarea, schimbul de idei precum si 

evidenţierea oportunităţilor pentru dezvoltarea economica transfrontaliera. 

 
SERVICII  DE REALIZARE WEBSITE(WEBSITE DESIGN)- Clasificare CPV: 

72413000-8   

  

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a) lucrări                           □ b) produse                

□ 

c) servicii                    x 

Execuţie                            □                                 

Proiectare şi execuţie        □ 
Realizare prin orice mijloace 

corespunzătoare cerinţelor 

specificate de achizitor                       
□ 

Cumpărare                

□ 
Leasing                     

□ 

Închiriere                  
□ 

Cumpărare în rate     

□ 

Categoria serviciului    □ 

2A                               x 
2B                               □ 

Principala locaţie a lucrării 

…………………………………
……….. 

Principalul loc de 

livrare 
……………………

……………. 

Principalul loc de prestare 

Regiunea Transfrontalieră 
Olt – România, Pleven - 

Bulgaria  

Cod NUTS RO414, BG314 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 

Minim 14 (paisprezece ) luni de la data semnării contractului de ambele părţi 

2.1.5 Perioada minimă de valabilitate a ofertei depuse va fi: 60 zile 

 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL 

APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut                                                                                        x 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                            □      
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4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare 

a ofertei 

Română 

4.2. Moneda în care este 

exprimat preţul 

contractului 

RON (echivalentul în Euro / Ron la cursul BNR de la 

data lansării achiziţiei) 

4.3. Perioada minimă de 

valabilitate a ofertei 

  

60 de zile  

4.4. Modul de 

prezentare a ofertei 

(tehnic şi financiar) 

I) Criterii de calificare si selecţie  

1. Situaţia personala a ofertantului:  

(i) Declaraţie privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 
34/2006)  

Ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie 

răspundere in temeiul art 180 din OUG34/2006, 

completata in conformitate cu Formularului 1 din 
Secţiunea Formulare;  

(ii) Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 

181 din OUG 34/2006  
Ofertantul va prezentarea o declaraţie pe propria 

răspundere privind neîncadrarea in prevederile art. 

181 din OUG nr. 34/2006 cu modificările si 

completările ulterioare, conform Formularului 2 din 
Secţiunea Formulare;  

(iii) Declaraţie privind calitatea de participant la 

procedura  
Ofertantul va prezenta o declaraţie, conform 

Formularului 3 din Secţiunea Formulare;  

(iv) Certificate fiscale  

Ofertantul va prezenta:  
a) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de 

administrare fiscala al unităţii administrativ teritoriale 

de pe raza căreia societatea îşi are sediul social care 
sa ateste inexistenta de obligaţii de plata restante la 

bugetul de stat sau echivalent – in copie certificata 

conform cu originalul. Certificatul va prezenta situaţia 

obligaţiilor scadente in luna anterioara celei in care se 
depune oferta.  

b) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale 

care sa ateste inexistenta de obligaţii de plata restante 
la bugetul local sau echivalent – in copie certificata 

conform cu originalul. Certificatul va prezenta situaţia 
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obligaţiilor scadente in luna anterioara celei in care se 

depune oferta.  

Persoanele juridice/fizice străine vor depune 
documente similare celor de la lit. a) si b) sau o 

declaraţie pe propria răspundere – in copie certificata 

conform cu originalul.  

(v) Certificat de participare la licitaţie cu oferta 
independenta  

Ofertantul va prezenta certificatul de participare la 

licitaţie cu oferta independenta, conform 
Formularului 4 din Secţiunea Formulare  

vi) Declaraţie privind inexistenta unui conflict de 

interese  

Ofertantul va prezentarea o declaraţie pe propria 
răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 

691 din O.U.G. 34/2006, conform Formularului 5 din 

Secţiunea Formulare  

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul 
achizitorului, in ceea ce priveşte organizarea, 

derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 

Mocan Dorel  - Preşedinte  
NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o 

asociere de operatori economici, fiecare membru al 

asocierii trebuie sa prezinte documentele menţionate 

la punctele I.1.(i) – (vi) de mai sus.  
Declaraţia privind inexistenta unui conflict de interese 

va fi completata si de terţul susţinător si de către 

subcontractanti (daca este cazul).  
In cazul operatorilor economici străini, documentele 

vor fi prezentate in limba in care au fost emise si vor 

fi însoţite de o traducere autorizata a acestora in limba 

romana.  
2. Capacitatea de exercitare a activitatii 

profesionale  

(i) Persoane juridice/fizice romane  
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice 

înainte de data deschiderii ofertelor (copie certificata 

conform cu originalul) din care sa rezulte obiectul de 
activitate. Obiectul contractului trebuie sa aibă 

corespondent in codul CAEN din certificatul 
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constatator emis de ORC.  

(ii) Persoane juridice/fizice străine  

Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a 
activităţii profesionale, operatorul economic va 

prezenta documente edificatoare prin care sa 

dovedească forma de înregistrare ca persoana fizica 

sau juridica in conformitate cu prevederile legale din 
tara in care ofertantul este rezident si din care sa 

reiasă ca societatea are ca obiect de activitate 

furnizarea produselor solicitate prin prezenta 
procedura.  

Documentele vor fi prezentate in copie certificata 

conform cu originalul in limba in care au fost emise si 

vor fi însoţite de o traducere autorizata a acestora in 
limba romana. 

3. Capacitatea economica si financiara  

 (i) Se va prezenta Formularul 6 din Secţiunea V 

Formulare  
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul 

lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala 

Europeana pentru anul respectiv.  
Valorile vor fi exprimate în LEI, folosind pentru 

conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EURO 

comunicate de BCE(www.ecb.int) pt anii:  

2010- 4,2122lei;  
2011- 4,3282lei;  

2012- 4,4445lei. 

(ii)Vor fi prezentate bilanţurile contabile pentru 
ultimii trei ani împreuna cu toate anexele acestora, 

vizate si înregistrate de organele competente (copie 

certificata conform cu originalul).  

In cazul operatorilor economici străini, vor fi 
prezentate bilanţul contabil sau un extras de bilanţ, in 

cazul in care publicarea bilanţului este prevăzuta de 

legislaţia tarii in care este stabilit ofertantul 
(individual sau asociere, caz in care fiecare asociat va 

prezenta aceste documente), vizate si înregistrate de 

organele competente. Documentele vor fi prezentate 

in copie certificata conform cu originalul in limba in 
care au fost emise si vor fi însoţite de o traducere 

autorizata a acestora in limba romana.  
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In cazul in care oferta este depusa de o asociere de 

operatori economici, documentele prevăzute la 

punctele I.3 (i) – (ii) vor fi depuse de către fiecare 
membru al asocierii.  

4. Capacitate tehnica si profesionala  

(i) Ofertantul (operator economic sau membrii 

asocierii de operatori economici, împreuna) va 
prezenta o declaraţie privind principalele contracte 

similare realizate in ultimii 3 ani anteriori datei limita 

de depunere a ofertelor, conform Formularului 7 din 
Secţiunea Formulare si Anexa la Formularul 7.  

Ofertantul va face dovada ca a finalizat, in ultimii 3 

ani, unul sau mai multe contracte similare celui ce 

face obiectul prezentei proceduri de achiziţie, având 
valoare cumulata de cel puţin 20.000 euro, fără TVA.  

(ii) Se va considera îndeplinita cerinţa, daca sunt 

prezentate următoarele documente:  

ărţile relevante ale contractului/ 
contractelor care dovedesc experienţa similara;  

recomandări din partea beneficiarilor (in copie 

certificata conform cu originalul).  
Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere 

de operatori economici se va prezenta un acord de 

asociere încheiat in condiţiile legii. 

Nota: In situaţiile in care ofertanţii beneficiază de 
susţinerea unor terţi, aceasta susţinere se va dovedi 

prin prezentarea unor angajamente ferme încheiate in 

forma autentica, semnate de terţul susţinător. 
Angajamentul ferm trebuie sa prevadă care sunt 

resursele pentru care se acorda susţinerea si sa 

evidenţieze faptul ca disponibilizarea acestora se va 

face necondiţionat in vederea îndeplinirii contractului 
de achiziţie publica.  

Personal pentru implementare  

Ofertantul va pune la dispoziţie o echipa condusa de 
un Project Manager cu experienţa in dezvoltarea si 

implementarea unor proiecte similare.  

Ofertantul va prezenta in oferta depusa cv-uri ale 

personalului care va face parte din echipa de 
implementare. 

 Ofertantul trebuie sa aibă in echipa un licenţiat in 
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Microsoft SQL Server 2008 pentru proiectarea si/sau 

implementarea bazelor de date. 

II) Modul de prezentare a propunerii financiare  

Propunerea financiara va fi prezentata in format scris 

si in format electronic, pe CD. CD-ul va fi introdus 

numai in plicul conţinând exemplarul original al 

propunerii financiare. Fişierele in format electronic 
vor fi utilizate strict pentru verificarea ofertei. In 

cazul in care exista diferenţe intre formatul scris si 

formatul electronic, se vor lua in considerare numai 
informaţiile prezentate in format scris.  

Propunerea financiara se va întocmi ţinând seama de 

modul de calcul a valorii estimate a contractului.  

Ofertanţii vor specifica in cadrul propunerii financiare 
pentru care varianta de reţinere a garanţiei de buna 

execuţie optează.  

Se va completa Formularul 8 din Secţiunea 

Formulare si Anexa la Formularul nr. 8.  
Preţul din propunerea financiara va fi exprimat in 

EURO, cu si fără TVA.  

III) Modul de prezentare a propunerii tehnice  

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat 

si complet in corelaţie cu specificaţiile tehnice 

prezentate in cadrul punctului 5 al documentaţiei de 

atribuire (caietul de sarcini).  
In propunerea tehnica se va completa graficul de 

prestare si plăţi conform Formularului. 9 din 

Secţiunea Formulare.  
Nu se accepta oferte alternative.  

IV) Modul de prezentare a ofertei  

Data limita pentru depunerea ofertelor: [21.09.2013], 

ora [12.00].  
Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: 

Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 49, cod poştal 

230100, Localitate Slatina, Judeţul Olt, România.  
Data de deschidere a ofertelor [21.09.2013], ora 

[13.00].  

Locul de deschidere a ofertelor: Str. Bulevardul 

Nicolae Titulescu, nr. 49, cod poştal 230100, 
Localitate Slatina. Judeţul Olt, România. 

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei 
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(documente de calificare, propunere tehnica si 

propunere financiara) in original si o copie de pe 

acestea. Propunerea tehnica si propunerea financiara 
vor fi prezentate si in format electronic, pe CD.  

Originalul si copia trebuie sa fie tipărite sau scrise cu 

cerneala neradiabilă si vor fi semnate pe fiecare 

pagina de reprezentanţii autorizaţi corespunzător sa 
angajeze ofertantul in contract si vor fi îndosariate, 

astfel încât sa nu conţină nici o foaie volanta.  

Fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampilata 
de persoane autorizate din cadrul societăţii.  

Fiecare componenta a ofertei va avea pe 

prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea 

numărului paginii la care se găseşte fiecare document; 
la finalul opisului se va menţiona: “Prezentul dosar 

conţine * pagini” (NB: pagini, nu foi!).  

In cazul documentelor emise de instituţii/organisme 

oficiale abilitate in acest sens documentele respective 
trebuie sa fie semnate si parafate conform 

prevederilor legale.  

Orice ştersătura, adăugare, interliniere sau scris peste 
cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către 

persoanele autorizate sa semneze oferta.  

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in 

plicuri/pachete separate, marcate corespunzător cu 
“ORIGINAL” si, respectiv, “COPIE”. 

Plicurile/pachetele se vor introduce intr-un plic 

exterior/cutie, închis corespunzător si netransparent.  
Plicurile/pachetele interioare marcate cu 

„ORIGINAL” si, respectiv „COPIE” trebuie sa 

cuprindă fiecare alte plicuri/pachete distincte, marcate 

corespunzător si anume :  
- Documentele de calificare, plic/pachet separat 

marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”  

- Propunerea tehnica, marcat „PROPUNERE 
TEHNICA”  

- Propunere financiara, marcat „PROPUNERE 

FINANCIARA”  

Pe plicul/pachetul exterior se va scrie adresa 
achizitorului si inscripţia :  

OFERTA PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
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A CONTRACTULUI ACHIZIŢIA SERVICIILOR 

DE REALIZARE WEBSITE(WEBSITE DESIGN) 

pentru proiectul RETEA DE PROMOVARE A 
SERVICIILOR PENTRU INTREPRINDERILE DIN 

ZONA TRANSFRONTALIERA  

Codul proiectului 2(2i)-3.1-26 cod MIS-ETC 655 

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE [21.09.2013], 
ORA [13.00]”  

Plicul/pachetul exterior va fi însoţit de Scrisoarea de 

înaintare conform Formularului 10 din Secţiunea 
Formulare si de garanţia de participare. 

Plicul/pachetul exterior trebuie sa fie marcat cu 

denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite 

returnarea ofertei fără sa fie deschisa, in cazul in care 
oferta respectiva este declarata întârziata.  

Plicul va fi depus la sediul achizitorului.  

Daca plicul exterior nu este marcat conform 

specificaţiilor anterioare, achizitorul nu îşi asuma nici 
o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.  

Nu se accepta oferte întârziate.  

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a 
achizitorului decât cea stabilita in anunţul de 

participare ori care este primita de către achizitor 

după expirarea datei si orei limita pentru depunere se 

returnează nedeschisa.  
 

4.5 Garanţia de 

participare, dacă este 

cazul 

Garanţia de participare este in valoare de 600 Euro, 

fără TVA, calculata la cursul de schimb publicat de 

BNR la data constituirii garanţiei de participare.  

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi 
cel puţin 60 de zile de la data limita de depunere a 

ofertelor.  

Garanţia de participare se poate constitui in oricare 
din următoarele modalităţi:  

1) sub forma unui instrument de garantare (fila 

cec/bilet la ordin) emis in condiţiile legii de o 

societate bancara ori societate de asigurări (in cazul 
prezentării unei scrisori de garanţie, aceasta va fi 

întocmita potrivit Formularului nr. 11 din Secţiunea 

Formulare), prezentat in original.  
2) prin virament bancar, caz in care se va utiliza 
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contul RO37BPOS29002787984RON0B 

cu specificaţia „Pentru proiect cod MIS-ETC 655, pe 

numele Achizitorului.  
Garanţia trebuie constituita înainte de data deschiderii 

ofertelor. Garanţia trebuie sa fie irevocabila.  

Instrumentul de garantare va prevedea ca plata 

garanţiei se va executa fie necondiţionat, respectiv la 
prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei 

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, fie 

condiţionat, respectiv după constatarea culpei 
persoanei garantate, in conformitate cu contractul 

garantat.  

Neprezentarea garanţiei de participare conduce la 

respingerea ofertei ca inacceptabila.  
In cazul unei asocieri, scrisoarea de garanţie va fi 

emisa in numele liderului asocierii sau a unui membru 

al asocierii cu nominalizarea tuturor celorlalţi membri 

ai asocierii de operatori economici.  
In conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea 

nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării si 

dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, 
întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de 

reducerea cu 50% a criteriului legat de garanţia de 

participare, cerut in achiziţiile publice de produse, 

lucrări si servicii.  
Pentru demonstrarea încadrării in categoria 

întreprinderilor mici si mijlocii ofertantul va prezenta 

in mod obligatoriu declaraţia pe propria răspundere a 
reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai 

întreprinderii interesate privind încadrarea in 

categoria întreprinderilor mici si mijlocii.  

Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea in 
categoria întreprinderilor mici si mijlocii va fi 

completata conform modelului prevăzut in Anexa nr.1 

din Legea 346/14.07.2004 cu modificările si 
completările ulterioare si va fi prezentata in original.  

Aceasta va fi întocmita potrivit Formularului nr. 9 

din Secţiunea Formulare), prezentat in original.  

In cazul unei asocieri:  
mulţi asociaţi nu se încadrează 

in categoria întreprinderilor mici si mijlocii, asocierea 
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nu beneficiază de reducerea cu 50% prevăzuta de art. 

16 alin. (2) din Legea 346/2004;  

toţi asociaţii se încadrează in categoria 
întreprinderilor mici si mijlocii, asocierea beneficiază 

de reducerea cu 50% prevăzuta de art. 16 alin. (2) din 

Legea 346/2004.  

NOTA: instrumentele de garantare cu o perioada de 
valabilitate sub 60 zile calculata începând cu data 

limita de depunere a ofertelor, vor fi respinse.  

Pentru ofertele necâştigătoare, garanţia de participare 
se restituie de către achizitor, după semnarea 

contractului cu ofertantul a cărui oferta a fost 

desemnata câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile 

lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate 
a ofertei.  

Garanţia pentru participare, constituita de ofertantul a 

cărui oferta a fost stabilita ca fiind câştigătoare, se 

returnează in cel mult 3 zile lucrătoare de la data 
constituirii garanţiei de buna execuţie.  

In cazul anularii procedurii de atribuire, garanţia de 

participare se va restitui in cel mult 3 zile de la data 
luării la cunoştinţa de către operatorii economici a 

motivului care a determinat anularea procedurii.  

 

 

4.6 Garanţie de bună 

execuţie, dacă este cazul 

Cuantumul garanţiei de buna execuţie este de 10% 
din valoarea contractului fără TVA.  

Constituirea garanţiei de buna execuţie se poate face 

fie prin instrument de garantare emis, in condiţiile 

legii, de o societate bancara sau de o societate de 
asigurări, fie prin reţineri succesive din facturile 

emise de operatorul economic. Ofertanţii vor 

specifica in cadrul propunerii financiare pentru care 
varianta de reţinere a garanţiei de buna execuţie 

optează.  

. 

4.7 Posibilitatea 

retragerii sau 

modificarii oferte  

 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica 

oferta după expirarea datei limita stabilite pentru 
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii 

acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului 

de achiziţie publica.  
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. 

4.8 Informatii 

referitoare la termenele 

pentru prestarea 

serviciilor  

 

Termenul maxim pentru realizarea serviciilor este    

10.10. 2013 

 

4.9 Modalitati de 

contestare a deciziei 

achizitorului de 

atribuire a contractului 

de achizitie si de 

solutionare a contestatiei  

 
 

Contestaţiile cu privire la decizia achizitorului de 

atribuire a contractului de achiziţie pot fi introduse in 

termen de 5 zile de la data postării anunţului de 
atribuire/data luării la cunoştinţa a comunicării 

deciziei de atribuire a contractului.  

Contestaţiile vor fi soluţionate in termen de maxim 5 

(cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acestora 
la sediul achizitorului, de către o comisie de 

soluţionare a contestaţiilor numita in acest sens. 

Contestaţiile formulate si soluţiile date de achizitor 

vor fi postate pe site-ul 
http://www.cbcromaniabulgaria.eu, iar răspunsurile 

vor fi transmise si direct ofertanţilor contestatori.  

In cazul in care contestatorul este nemulţumit de 
decizia achizitorului, se poate adresa instanţei 

judecătoreşti competente.  

4.10 Clauzele 

contractuale obligatorii, 

inclusiv condiţiile de 

actualizare / modificare 

a preţului contractului 

de achiziţie  

 

  Preţul este ferm pe toata durata contractului si nu se 

actualizează. Preţul contractului nu poate fi modificat.  

  Depunerea ofertei in cadrul prezentei proceduri de 
atribuire semnifica acceptarea integrala si fără rezerve 

a tuturor clauzelor contractului de prestări servicii, 

din documentaţia de atribuire.  
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CAIETUL DE SARCINI 

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE REALIZARE 

WEBSITE (WEBSITE DESIGN) 

 

 
 

 I.  Informaţii generale relevante despre Proiect 

 

II.  Scopul achiziţiei 

      Activităţi minime obligatorii care urmează sa fie realizate de către ofertant 

 

III. Specificaţii tehnice 

 

3.1. Continutul aplicatiei web (structura de baza si vizuala) 

 
3.2. Sistemul de gestiune a continutului 

 

3.3. Actualizarea website-ului 

 

IV.  Cerinţe de design 

 

 4.1. Stil 
 

 4.2. Legături 

 

 4.3. Contact 
 

V.   Specificaţii tehnice de continut 

 

VI.  Alte cerinte 

 

 

 
Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia pentru Atribuire a proiectului şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, 

propunerea tehnică. 
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I. Informaţii generale relevante despre Proiect 

 

 Camera de Comerţ, Industrie si Agricultura Olt este implicata activ in susţinerea 

dezvoltării regiunii de graniţa romano-bulgare prin utilizarea eficienta a fondurilor puse la 

dispoziţie in acest scop de către Uniunea Europeana, prin Programul de Cooperare 
Transfrontaliera România-Bulgaria 2007 – 2013 Axa prioritara nr. 3:  Dezvoltare 

Economica si Sociala, Domeniul de intervenţie 3.1: Susţinerea cooperării mediului de 

afaceri din zona transfrontaliera si a promovării imaginii si identităţii regionale. 
 

Descriere 

    Camera de Comerţ, Industrie si Agricultură Olt, implementează proiectul ’’Reţea De 

Promovare A Serviciilor Pentru Întreprinderile Din Zona Transfrontalieră’’ si a elaborat 
prezentul caiet de sarcini care conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie 

respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze oferta corespunzător cu necesităţile 

autorităţii contractante. 
 

II. Scopul achiziţiei 

  In cadrul proiectului este prevăzut încheierea unui contract de servicii de realizare 

website (WEB-SITE: Design), Cod CPV: 72413000-8, in condiţiile prevăzute in prezentul 
caiet de sarcini si a respectării prevederilor din specificaţia tehnica ce face parte din 

prezentul caiet de sarcini. 

 Website-ul va oferi informaţii  referitoare la implementarea acţiunilor pe baza 
orientărilor strategice impuse de Comisia Europeana in cadrul Programului de Cooperare 

Transfrontaliera România – Bulgaria 2007 – 2013. 

   Scopul proiectului este realizarea unei aplicaţii web care va permite o transparenta 

mai mare a activităţilor desfăşurate, precum si o modalitate mai uşoara de obţinere a 
informaţiilor. 

 Acesta aplicaţie web va permite obţinerea informaţiilor utile si necesare pentru 

desfăşurarea proiectului. 
 

 Activităţi minime obligatorii care urmează sa fie realizate de către ofertant 

 Se va definitiva structura aplicaţiei web, a funcţionalităţilor sale; rezultatele 
activităţii vor fi consemnate intr-un proces verbal semnat de ambele părţi;  

 Se va elabora propunerea grafica pentru portal si se va trimite spre aprobare; 

rezultatul activităţii va fi consemnat intr-un proces verbal semnat de ambele părţi;  

 Se va verifica funcţionalitatea portalului prin simularea condiţiilor reale de 

introducere, transmitere si prelucrare de date. La sfârşitul perioadei de încercare, se va 

încheia un proces verbal in care vor consemna aspectele relevante privind funcţionarea 
portalului in perioada de încercare; 
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 Se va asigura asistenta tehnica partenerilor romani si bulgari din Proiect (in limbile 
romana si bulgara) pe toata durata contractului ;  

 Se va asigura găzduirea portalului (web-hosting) pe toata perioada implementării 

contractului si, respectiv predarea acestuia Achizitorului la finalul perioadei 

contractuale, inclusiv cu toate licenţele necesare, cu valabilitate permanenta. Transferul 
portalului pe serverul ce urmează a-l găzdui, configurarea si asigurarea funcţionalităţii 

acestuia se vor realiza pana la împlinirea duratei contractului.  

 
III. Specificaţii tehnice 

 

   Caracteristicile specificate sunt minimale si obligatorii după cum urmează: 

a) Portalul va fi realizat in engleza, romana si bulgara – cele 3 versiuni vor fi „in 
oglinda” atât ca structura, mod de acces si va oferi continuitate in urma 

schimbării intre limbi;  

b) Portalul va fi compatibilizat pentru ultimele versiuni oficiale ale principalelor 
navigatoare web publicate pe site-ul fiecărui navigator (Windows Explorer, 

Mozilla Firefox, Opera, Safari si Google Chrome), scalabil pe toate 

rezoluţiile mai mari de 800x600, si varianta optimizata pentru browsere 

mobile. 
c) Portalul va folosi elementele de identitate vizuala conform Manualului de 

identitate vizuala disponibil pe www.cbcromaniabulgaria.eu.  

d) Portalul va fi optimizat pentru încărcare rapida  

e) Portalul va dispune de sisteme de gestiune a conţinutului pentru administrator 
(modificări structura pagini, publicare / ascundere pagini, adăugare pagini 

noi) si pentru uploaderii de conţinut (adăugare de informaţii text, audio, video 

in cadrul site-lui, editare si ştergere materiale existente, publicare de bannere 
publicitare). 

f) Afişarea rapida a conţinutului intr-o maniera intuitiva; 

g) Aplicaţia va conţine un formular de contact, care sa trimită automat mesaje de 

tip e-mail la o adresa pe care beneficiarul o poate modifica prin intermediul 
modulului de administrare si care sa conţină numele, prenumele, adresa de e-

mail si mesajul respectiv; 

h) Motorul intern de căutare in site (pentru căutare cuvinte cheie), va avea ca 
rezultat afişarea tuturor paginilor care conţin textul căutat si link către 

acestea; 

i) Sistemul de gestiune a conţinutului se va accesa prin intermediul aplicaţiei 

web si va permite adăugarea de ştiri, anunţuri, modificarea datelor de contact, 
schimbarea pozelor etc. la secţiunile respective cu salvare in baza de date. 

j) Scalabilitate: paginile vor fi „cached”  

k) Va oferi suport pentru galerii, ataşamente, practic orice tine de content 
management avansat.  
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l) Pagina, articolele, imaginile, elementele media, etc. vor conţine un contor 

pentru numărul de vizitatori si sau afişări (statcounter.com, Google Analytics 
etc.) 

 

3.1. Continutul aplicatiei web (structura de baza si vizuala) 

 Baza de date(nr.1): baza de date interactiva ce va conţine oportunităţile de afaceri, 
locaţii ale zonelor de interes in afaceri, centre tehnologice, centre de cercetare, 

universităţi, centre de reciclare, etc. Se va realiza practic o baza de date ce va extinde 

infrastructura intereselor in afaceri in zona transfrontaliera prin diverse inovaţii 
tehnologice, infrastructura, etc. Aceasta baza de date va fi accesata prin intermediul 

aplicaţiei web si va putea retine si reda informaţia intr-un timp foarte scurt, permiţând in 

acelaşi timp numeroase procese de update, implementare de date noi si multiple operaţii 

de consultanta. De asemenea va stoca informaţiile geografice pentru diverse locaţii de pe 
harta. 

 Baza de date(nr.2): baza de date ce va retine informaţiile referitoare la conferinţe, 

evenimente, seminarii ce vor avea loc de ambele părţi ale frontierei. Va fi o baza de date 
dinamica ce va activa pe pagina proiectului ca si element principal al aplicaţiei web, de 

unde informaţia va putea fi ajustata, încărcata, etc. Se vor păstra de asemenea si 

informaţiile geografice referitoare la diverse locaţii de pe harta. 

 

 Despre noi 

 Noutăţi 

 Prezentare proiect 

 Activităţi 

 Galerie foto – video 

 Link-uri 

 Contact 

 

3.2. Sistemul de gestiune a continutului 

 Editarea structurii website-ului, încărcarea de fişiere si imagini in timp ce   

versiunea publica rămâne neschimbata; 

 Site-ul Web va fi realizat asigurând existenta a 3 nivele de acces: 

 administrator – este nivelul de acces la interfaţa administrator (SGC) cu drepturi 

absolute asupra interfeţei administrator si a datelor bazelor de date. Acest nivel de 

acces dispune de toate drepturile functionale: gestiune structura site, gestiune 

comentarii, gestiune continut, gestiune pagina principala, gestiune utilizatori, 

reorganizarea informatiei, vizualizare informatie statistica, etc 

 operator – este un nivel de acces la interfata de administrare (SGC) cu drepturi 

limitate la postare si editare de articole. 



     
 

18 
 

 

 Suport tehnic pentru romana, bulgara si engleza; 

 Va avea o arhitectura scalabila; 

 Va dispune de un motor intern de căutare după diverse filtre.  

 Paginile web vor fi optimizate pentru a fi bine clasate in motoarele de căutare; 

 Toate paginile web vor conţine marcaje meta care sa explice conţinutul paginii si sa 
enumere cuvintele cheie pentru pagina respectiva. 

 Se va crea o secţiune numita forum care sa permită conectarea beneficiarilor 

programului pentru discutarea unor problematici comune. 

 Toate paginile vor conţine opţiune de conversie in format pdf; send email; back up 

to top; printer friendly, “adauga la site-uri favorite”;  

 Harta pentru pagina de internet va fi in doua formate: unul pentru vizitatori, intr-o 
forma accesibila si unul pentru principalele motoare de cautare – cel putin Google, 

Yahoo, MSN intru-un fisier XML;  

 Opţiune mărire si micşorare fonturi;  

 Suport care sa permită upload documente de diferite formate;  

 Suportul va fi trilingv, romana/bulgara/engleza.  
 

3.3. Actualizarea website-ului 

 Solutia elaborata le permite responsabililor site-ului sa modifice dinamic structura si 
continutul site-ului apeland in orice moment doar la mijloace vizuale de interactiune cu 

Sistemul de Gestiune a Continutului site-ului.  

 

 IV.  Cerinţe de design 

Website-ul va respecta o linie de design corespunzătoare cu cerinţele programului de 

cooperare transfrontaliera: 

1. layout: pagina redimensionabila pentru a îngloba un volum mare de informaţii; 
2. sursa imaginilor va fi proprie. Nu se vor utiliza imagini care sunt sub copyright, iar 

imaginile care se pot descărca gratis si care se pot prelucra nu se vor folosi de sursa 

originala; 
3. banner-ul din antet va fi reprezentativ si va conţine după caz sigla sau logo-ul 

instituţiei (pusa la dispoziţie de catre beneficiar); 

4. nu se vor folosi inserării de meniuri de tip flash sau sau javascript în website-uri 

instituţionale;  
5. documentele care fac obiectul unor hiperlegaturi vor fi de tip: 

i. PDF (se vor folosi in cazul in cazul in care textul din document 

depaseste o pagina standard in format word, extensia .doc); 
ii. JPG, PGN sau GIF; 

iii. 3. ZIP (tip arhiva), in cazul înregistrărilor audio-video; 

iv. tehnologia de realizare a website-ului va fi compatibila Linux; 

v. nu se vor crea pagini .aspx/.asp  
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vi. dimensiunea unei pagini web nu va depasi 300 kb (cu imagini); 

 
 4.1. Stil 

 Design-ul website-ului va fi unul simplu, original si modern. Pentru toate paginile se 

va fi folosi un stil unitar. Adăugarea unei noi pagini va diferi de celelalte doar prin 

informaţia conţinuta (va avea acelasi stil de scriere, aceeaşi aşezare in pagina, aceeaşi 
modalitate de umplere a spatiilor goale). Stilul de scriere va respecta acelasi tip in toate 

paginile (titlurile cu un stil, capetele de tabel cu un stil, capetele de liste cu un stil, listele 

cu un stil, link-urile cu un stil etc.). Nu se vor folosi texte in care sa existe numai litere 
mari, nu se vor folosi texte care clipesc sau defilează. 

Contrastul intre fundal si culoarea textului va fi suficient de mare pentru a asigura o 

lizibilitate mai buna. 

 
 4.2. Legături 

 Toate paginile vor conţine legături utile in cadrul website-ului (prima pagina, 

sugestii, sesizări, link-uri utile, adrese de e-mail etc.). Pentru o navigare mai uşoara va fi 
creata o pagina web continând harta website-ului, 

care va fi ordonata pe categorii si subcategorii si care va conţine link-uri catre oricare 

pagina din cadrul aplicaţiei web. 

 
 4.3. Contact 

 In cadrul website-ului va exista posibilitatea transmiterii de mesaje (cereri de 

informatii, sugestii, reclamatii, etc.) prin intermediul unui forum personalizat, la sectiunea 
contact. Acest forum va prelua datele de identificare (nume, prenume, e-mail) ale 

destinatarului cat si mesajul respectiv. Mesajul, impreuna cu datele de identificare se vor 

transmite automat la o adresa de mail care poate fi modificata de catre administrator(i) 

prin intermediul modulului SGC (Sistem de Gestiune a Continutului). Modulul de plasare 
a mesajelor va include testul TURING de verificare daca actorul ce a plasat mesajul este 

om sau robot sau modulul CAPTCHA. 

 
 V.   Specificaţii tehnice de continut 

 Se va dezvolta un help electronic in interfeţele de configurare/administrare care va 

avea rolul de ghid rapid de dezvoltare pentru administratorii aplicaţiei web. 

 Vizibilitate prin intermediul celor mai importante browsere de Internet (se vor opera 
up-grade-urile necesare în cazul apariţiei unor noi versiuni de browsere pe toata durata 

garanţiei); o utilizare a unei platforme tehnologice care nu va genera costuri   hardware & 

software pentru dezvoltarea in viitor a soluţiei si care va îndeplini condiţiile necesare 

găzduirii corespunzătoare. 
 Dupa terminarea proiectului administratorii vor intra intr-un program de training cu 

privire la utilizarea optima si corecta a funcţionalităţilor modulului de administrare. Tot in 
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aceasta perioada se va crea si manualul de utilizare care va fi livrat in limba romana atat in 

varianta electronica (CD/DVD) cat si pe suport de hârtie. 
 Codul sursa al site-ului va fi livrat angajatorului pe suport CD/DVD împreuna cu 

toate componentele software open source. Odată cu încheierea proiectului beneficiarul 

site-ului va detine dreptul de prioritate intelectuala asupra produsului.  

 Site-ul va fi înscris in cel puţin unul dintre sistemele de monitorizare a traficului 
(gen Google Analytics). 

Se vor organiza şedinţe de analiza, ori de cate ori este nevoie, pe parcursul cărora se vor 

stabili directiile de lucru pentru realizarea aplicaţiei web. 
 Tot odată se va oferi consultanta gratuita pe toata durata realizarii contractului. 

 După terminarea fazei de proiectare se va desfăşura in mod obligatoriu o şedinţa de 

avizare a soluţiilor adoptate si a masurilor tehnice care vor fi implementate. Cu aceasta 

ocazie se vor avea in vedere si eventualele corecturi si adaosuri necesare realizării 
produsului final. La şedinţa de avizare vor participa specialişti si factori de decizie ai 

prestatorului si achizitorului. Se va intocmi un proces verbal al şedinţei de avizare, care va 

fi semnat de catre participanti. Nu se vor începe lucrările de implementare a proiectării 
fara AVIZUL POZITIV al participanţilor la şedinţa de avizare. Şedinţa de avizare se poate 

repeta pana la soluţionarea tuturor problemelor ridicate de participanţi. 

 Se va realiza un raport de recepţie, la încheierea lucrărilor de implementare. 

 Durata maxima de realizare a proiectului este de maxim 12  zile. 
 Se va asigura gratuit suport tehnic pe toata durata implementării site-ului. 

 

 VI.  Alte cerinte 

 Prestatorul va asigura găzduirea portalului pe serverele proprii sau ale terţilor, la 

capacitate tehnica corespunzătoare mărimii şi condiţiilor de viteza ale site-ului, pe o 

perioada de minim 14 luni de la finalizarea portalului si publicarea lui pe acest server. 

De asemenea îi revine sarcina achiziţionării unui domeniu din clasa .eu, si păstrarea lui 
pentru toata perioada cat portalul este activ. 

 

 Recepţia serviciului de creare web – site 

 Recepţia serviciului de creare web – site se va efectua în condiţiile tehnice impuse 

de cerinţele prezentului caiet de sarcini, a specificaţiilor tehnice anexate si de standardele 

în vigoare. 

 Se va întocmi un proces verbal pentru recepţia serviciilor. 
 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica website-ul creat. 

  

Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale pentru 

calificare. 
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MODELE ŞI FORMULARE 
 
 

Nr. formular  Denumire formular  

Formularul 1  Declaraţie privind eligibilitatea  

Formularul 2  Declaraţie privind neîncadrarea in 
situaţiile prevazute la art. 181  

Formularul 3  Declaraţie privind calitatea de 

participant la procedura  
Formularul 4  Certificat de participare la licitaţie 

cu oferta independenta  

Formularul 5  Declaraţia privind conflictul de 

interese  
Formularul 6  Informaţii generale  

Formularul 7 si Anexa la 

Formularul 7  

Declaraţie privind lista principalelor 

servicii prestate in ultimii 3 ani  

Formularul 8 si Anexa la 
Formularul 8  

Formularul de oferta financiara  

Formularul 9  Declaraţie  privind încadrarea 

întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

Formularul 10  Scrisoare de înaintare  

Formularul 11  Instrument de garantare  
Formularul 12  Scrisoare de garanţie de buna 

execuţie 

 
 

Formularul 13 Grafic de prestări si plaţi  

 

 
Model- Împuternicire 

Model- Contract de prestare servicii 
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Formularul nr. 1 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 

 Subsemnatul, .......................................................................... .......... reprezentant împuternicit al 

......................................................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant 

/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 

procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în 

situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, 

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 

pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de 

bani. 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data completării 

 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 2 

Operator Economic 
.......................... 

(denumirea) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 Subsemnatul, ............................................................... reprezentant împuternicit al 

.......................................................................(denumirea operatorului economic), în calitate de 

ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura de ................................................ (se 

menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 

............................................................................... (denumirea serviciului), codul CPV ..........................., 

la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ............................................ (denumirea autorităţii  

contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv: 

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către 

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 

România sau în ţara în care sunt stabilit; 

c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii 

beneficiarilor; 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 

faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;  

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul 

demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 
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FORMULARUL 3 

OFERTANTUL  

________________  

(denumirea/numele) 

DECLARATIE 

privind calitatea de participant la procedura 

 

1) Subsemnatul(a),______________________________(denumirea operatorului economic), declar pe 

propria răspundere, ţinând cont de prevederile legislaţiei penale aplicate faptei de fals in declaraţii, ca, la 

procedura având ca obiect achiziţia.................................................... (a se insera denumirea procedurii de 

atribuire), organizata de (denumirea achizitorului), particip si depun oferta:  

[ ] in nume propriu  

[ ] ca asociat in cadrul asociaţiei __________________________________  

[ ] ca subcontractant al __________________________________________  

(se bifează opţiunea corespunzătoare)  

2) Subsemnatul declar ca:  

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici  

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua ale cărei date de recunoaştere le prezint in lista anexata  

(se bifează opţiunea corespunzătoare)  

3) Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificări in prezenta 

declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica, 

sau, daca vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.  

4) Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca 

achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta 

declaraţie.  

5) Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 

sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Olt 

Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 49, Slatina, Judeţul Olt, cod poştal 230100, Romania 

Telefon 0040-249-439107, Fax 0040-249-439109, e-mail: cciaolt@cciaolt.ro, www.cciaolt.ro, cu privire la orice aspect 

tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastra. 

 

 

Data completării ____________ Operator economic,  

_______________  

(semnătura autorizata) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:cciaolt@cciaolt.ro
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Formularul nr. 4 

 
CERTIFICAT 

de participare la procedură cu ofertă independentă 

 I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ......................................................................, 

reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .............................................................., întreprindere/asociere care 

va participa la procedura de achiziţie publică organizată de..................................................., în calitate de 

achizitor, cu nr. ................. din data de ..............................,  

 certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate 

punctele de vedere. 

 II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................... ..........................., 

următoarele: 

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  

 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât 

ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de 

achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 

exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 

procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 

obiectul respectivei proceduri; 

 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  

 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

 III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

 

Ofertant,   

Data........................  

Reprezentant/Reprezentanţi legali  (semnături) 
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Formularul nr. 5 

 
 

DECLARAŢIE  

privind conflictul de interese 
 

Subscrisa S.C. ................................................................ cu sediul în ....................................... str. 

............................. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ............................., 

CIF................................. reprezentată prin ......................................................... în calitate de 

Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant în cadrul procedurii de achiziţie publică 

......................................., organizată de ...................................... în temeiul art.69^ din OUG nr. 34/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în 

declaraţii următoarele: 

 

a) nici unul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau nici 

un acţionar ori asociat al S.C. .......................... nu are calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 

patrulea inclusiv cu persoanele enumerate în Anexa prezentei declaraţii;  

 

b) nici unul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau supervizare şi/sau nici 

un acţionar ori asociat al SC....................................... nu se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt 

acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu 

persoanele enumerate în Anexa prezentei declaraţii. 

 

 

 

 

 

Data : ZZ.LL.AAAA 

 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de ___________, legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _________________ (denumire/nume ofertant / Candidat / 

Ofertant asociat / subcontractant) 

 

 

 

 

 

Anexă la formularul 5 

 

Persoanele de conducere din cadrul autorităţii contractante ……………… sunt:  

 

1. 

2. 

3. 

…. 
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Formularul nr. 6 

Operator Economic ………...............................................................(denumirea) 
 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele:  

2. Codul fiscal:  

3. Adresa sediului central:  

4. Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

5. Adresa poştala completa de transmitere a 

corespondentei pe parcursul derulării procedurii 

 

Telefon de contact pe parcursul derulării procedurii  

Fax de contact pe parcursul derulării procedurii  

E-mail de contact pe parcursul derulării procedurii  

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare 

(numărul înmatriculare/înregistrare, data) 

 

7. Obiectul de activitate, pe domenii:  

      (în conformitate cu prevederile din statutul 

propriu) 

 

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este 
cazul 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de 

înmatriculare/înregistrare) 

 

9. Principala piaţă a afacerilor  

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani  

Anul Cifra de afaceri anuală la 

31 decembrie -LEI- 

Cifra de afaceri anuală la 31 

decembrie -EURO- 

2010   

2011   

2012   

Media anuală   

 

Data completării 

Operator economic, 

................................. 
semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 7 

Operator Economic 
.......................... 

(denumirea) 

 

 
DECLARAŢIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE / CONTRACTE DE 

SERVICII / ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa 

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 

publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 

şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din 

prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................. ........... (denumirea şi 

adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea 

noastră. 

 

 

 

 

Data completării 

 

 

Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 
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Anexa la Formularul 7 

 
 

 

 
Nr

. 

crt

. 

Obiectul 

contractului 
CPV 

Denumirea/numele 

beneficiarului/ 

clientului 

Adresa 

Calitatea 

furnizorului*) 

Preţul total al 

contractului 

Procent 

îndeplinit 

de furnizor 

% 

Perioada de derulare a 

contractului **) 

1        

2        

3        

…        

 

 

 

 
 
Operator economic, 

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

semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 
 

 
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului. 
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Formularul nr.8 

.............................................. 
(denumirea/numele ofertant= 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către .......................................................................................................... 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm / să 

executăm serviciul ..............................................................................  

(denumirea produselor/lucrărilor/serviciilor)  

pentru suma de ............................................. plătibilă după  

(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda) 

recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în 

valoare de .......................................................  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în 

graficul de timp anexat. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile,  

 (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ............................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi                                                               

(ziua/luna/anul) 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.  

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.  

 

 

Data _____/_____/_____ 

 

....................................................................... .........................., 
                                                                          (nume, prenume şi semnătură), 

 
 
In calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

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

                                                                 (denumirea/numele operatorului economic) 
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ANEXA LA FORMULARUL 8  

 

 

OFERTA FINANCIARA DETALIATA 

 

 

 

Nr. crt. Denumire activitate Valoare  

  Euro Euro ( cu TVA) 

    

    

 

 

 

 

 

 Data _____/_____/_____ 

 

..............................................................................,  

(nume, prenume si semnatura), 

in calitate de ................................................................. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in 

numele............................................................... (denumirea/numele operatorului economic)   
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ÎMPUTERNICIRE 

 

 
Subscrisa ……………………………………., cu sediul în…………………………….……, înmatriculată 

la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, reprezentată legal 

prin..............................…………………, în calitate de..................……………, împuternicim prin 

prezenta pe…….........................…………, domiciliat în …..........………………, identificat cu B.I./C.I. 

seria …, nr. …………, CNP …......…………, eliberat de …………...………, la data de ………......…, 

având funcţia de ……….....…………………….………, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferte, 

organizată de ………………………………………..……………... în scopul atribuirii contractului de 

……………………………………………………………..…... 

In îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:  

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 

prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 

şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să poarte negocierile cu membrii comisiei de evaluare asupra aspectelor tehnice, juridice şi financiare 

ale viitorului contract, societăţii noastre fiindu-i opozabile clauzele contractuale rezultate în urma 

negocierii. 

4. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii. 

5. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire 

la toate actele şi faptele care decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin 

de identitate, carte de identitate, paşaport). 

 

Data                                     Denumirea mandantului 

 

……………     S.C. ………………………………… 

 

reprezentată legal prin 

 

(Nume, prenume) 

  ___________________________ 

 

  (Funcţie)___________________________ 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 9 
 

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici 

şi mijlocii 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii........................................................................ 

Adresa sediului social............................................................................  

Cod unic de înregistrare............................................................................  

Numele şi funcţia............................................................................  

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

 

II. Tipul întreprinderii 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

- Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia  

economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2. 

- Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate 

conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 

- Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform 

anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 

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

Exerciţiul financiar de referinţă‚ 

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

Numărul mediu anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri anuală netă 

(mii lei/mii €) 

Active totale 

(mii lei/mii €) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul 

financiar anterior, datele financiare au 

înregistrat modificări care determină 

încadrarea întreprinderii într-o altă categorie 

(respectiv microîntreprindere, întreprindere 

mică, mijlocie sau mare). 

  Nu 

  Da 

 (în acest caz se va completa şi se va 

ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul 

financiar anterior) 

 

 
Semnătura .......................................................... 

 (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)  

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.  

Data întocmirii ...................... 

Semnătura ............................ 
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Formularul nr.10 
OPERATORUL ECONOMIC   

Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

    ___________________  

nr._________data___________ora_____ 

           (denumire / sediu ) 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

 
Către 

……………………………………………………………………..……………………….. 

 

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. __________ din ______________, privind aplicarea procedurii 

de ____________________________________________ (denumire procedură) pentru atribuirea 

contractului _____________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) _____________________________________________ transmitem alăturat următoarele:  

1. Documentul _____________________________________________(tipul, seria/numărul, emitentul) 

privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilită de dumneavoastră prin documentaţia 

de atribuire; 

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ________ 

copii: 

a) oferta; 

b) documentele care însoţesc oferta. 

c) mostre, schiţe după caz. 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

 

Data completării ___________   

 

         Cu stimă, 

Operator economic, 

 

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

              (semnătura autorizată) 
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Formularul nr.11 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 

__________________________________ 

 (denumirea) 

SCRISOARE DE GARANTIE 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică 

 
Către, 

___________________________________________________________________ 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică _______________ 

________________________________________ , noi __________________________ (denumirea 

băncii), având sediul înregistrat la ____________________________________________________ 

(adresa băncii, societăţii de asigurări), ne obligăm faţă de __________________________________ 

_______________________, să plătim necondiţionat suma de ___________ în litere şi în cifre), la prima 

sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-si motiva cererea respectivă dar să specifice că 

suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  

a) ofertantul ____________________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de 

valabilitate a acesteia; 

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________ (denumirea/numele) nu a 

constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________ (denumirea/numele) a 

refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei. 

d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor respinge contestaţia ofertantului____________ 

(denumirea/numele) în conformitate cu prevederile art.2781, alin.(1) din OUG nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de __________________ 

 

 

Parafată de Banca /Societatea de asigurări______________________  în ziua __ luna _anul___. 

(semnătura autorizată) 
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Formularul nr.12 
BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI 

__________________________________ 

 (denumirea) 

 
SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNĂ EXECUŢIE 

 
Către, 

____________________________________________________________________ 

 

Cu privire la contractul de achiziţie publică ______________________________, prin procedura de 

cerere de oferte, încheiat între ______________________________ în calitate de contractant şi 

________________________________ în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim 

necondiţionat în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _______________, reprezentând 

_______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta, la prima sa cerere însoţită de 

o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor care revin contractantului, astfel cum sunt acestea 

prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. 

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea 

achizitorului sau a contractantului. 

Prezenta garanţie este irevocabilă şi valabilă până la data de ____________. 

In cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau 

să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de 

asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde 

valabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

Parafată de Banca /Societatea de asigurări______________________  în ziua __ luna _anul___. 

(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL 13 

Operator economic  
___________________  
(denumirea/numele)  

 
 
 
 
 
 

GRAFICUL DE PRESTARE SI PLATI  

 

Luna   

Saptamana   

Activitatea 1   

Activitatea 2   

Activitatea …   
 

 

 

 

 

 

Graficul cu termene si valori  

Activitatea  Denumirea  Termene Valoare 

Activitatea 1    

Activitatea 2    

Activitatea …    

 
 
 
 
 

 
 
Operator economic,  
_______________  

(semnatura autorizata) 
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Contract de prestare de servicii * (model) 

nr.______________data_______________ 
 

 

Preambul 

* Prezentul document reprezintă un proiect de contract, urmând ca la încheierea acestuia 
sa se stabilească si alte clauze contractuale. 

 

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, 

aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul 

contract de prestare de servicii,  

 
Intre 

 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ OLT, cu sediul în 
Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 49, Slatina, jud. Olt, cod poştal 230100, telefon 0249-

439107, fax 0249-439109, cod fiscal RO 5102230 cont RO12342567891234667 deschis la 

Banc Post S.A. Olt - Slatina, reprezentata prin Preşedinte Dorel MOCAN,  

in calitate de achizitor, pe de o parte 
 

si  

 
……... ......................................... ........... denumire  operatorul economic  

........................................ adresa sediul.............................................. telefon/fax 

.............................. număr de înmatriculare  .............................................  cod fiscal  

.................................  cont (trezorerie, banca) .................................. .... reprezentat prin 

............................................   (denumirea conducătorului) funcţia...................................... 

in calitate de prestator, pe de alta parte. 

 
 

2. Definiţii  

 

2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  si toate Anexele sale.  

b. achizitor si prestator  - pârtile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin 

contract; 
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d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele 

la prezentul contract, pe care prestatorul se obliga, prin contract, sa le presteze 
achizitorului; 

e. servicii - activităţi legate de prestarea serviciilor, si orice alte asemenea obligaţii care 

revin prestatorului prin contract; 

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci 
când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esenţiala a 

componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin 

caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea 
produselor si serviciilor poate fi distincta de naţionalitatea prestatorului. 

g. destinaţie finala  - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera 

Internaţionala de Comerţ (CIC). 
i. forţa majora -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si 

care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustiva ci enunţiativa. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de 

mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg sa îi definească pentru contract) 
 

3. Interpretare 

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

vor include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu 

se specifica in mod diferit. 

 
 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul principal al contractului  

  

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de realizare website design (potrivit 

prevederilor din propunerea tehnica si caietul de sarcini), pentru proiectul“Retea de 

promovare a serviciilor pentru intreprinderile din zona transfrontaliera ’’ Proiectul nr. 
2(2i)-3.1-26. MIS – ETC 655 in perioada convenita in prezentul contract.  
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4.2 - Achizitorul se obliga sa plătească Prestatorului preţul convenit in prezentul Contract 

la art.5.1, in măsura in care prestaţia corespunde obligaţiilor asumate prin prezentul 
Contract si prin propunerea tehnica si financiara, ataşate ca Anexe la prezentul. 

 

 

5. Preţul contractului 

 

5.1 Preţul contractului, respectiv prețul serviciului prestat, este de  …….. lei respectiv 
………..euro, la care se adăuga TVA, plătibil  in termen de pana la 60 de zile de la 

primirea facturii emise de Prestator. 

 
5.2 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate 

in propunerea financiara, anexa la contract. 

 

5.3  Preţul contractului nu se actualizează.  
 

5.4 Plata se va efectua in lei, la cursul BNR din ziua facturării, in contul prestatorului, 

indicat in preambulul contractului. 
 

5.5 Preţul menţionat in art. 5.1 de mai sus include toate costurile prestatorului; costurile 

acestuia (deplasări, cazări, diurne etc.) nu vor fi decontate separat, acestea fiind suportate 

de către prestator. 
 

 

6. Durata contractului 

 

6.1 Prezentul contract va intra in vigoare la data semnării sale de către Părţi (« Data 

Semnării »), data la care prestatorul este obligat sa înceapă activităţile de realizare a 

website-ului. Cu toate acestea, Părţile accepta in mod expres faptul ca, in cazul in care 
Achizitorul nu primeşte aviz favorabil de la Biroul Roman pentru Cooperare 

Transfrontaliera România-Bulgaria («BRCT») si de la Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului («Autoritatea de Management») cu privire la validitatea procedurii de atribuire 

a contractului, contractul va inceta iar achizitorul nu va fi ţinut la plata serviciilor efectuate 
si nici unei alte despăgubiri către prestator. 

 

6.2 Durata prezentului contract este  de ………………………., începând de la Data 
Semnării, respectiv ……………………………… 
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7. Documentele contractului 

 

7.1  Documentele contractului, care vor fi anexate acestuia si vor fi considerate ca făcând 

parte integranta din contract, fiind obligatorii pentru părți, sunt: 
• Propunerea tehnica 

• Propunerea financiara 

• Caietul de sarcini  
• Graficul de prestare a serviciilor 

• Garanţia de buna execuţie 

• Angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, daca este cazul 
(denumite in continuare „Documentele Contractului”). 

 

8.  Obligaţiile principale ale prestatorului 

 
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele si in 

conformitate cu metodologia de lucru stabilite prin Documentele Contractului.  

 
8.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului Contract cu 

respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini si a celor asumate in propunerea tehnica 

precum si/sau prin instrucţiunile scrise ce vor fi transmise de către Achizitor pe parcursul 

derulării Contractului.  
 

8.3 Prestatorul răspunde pentru prestarea acestor servicii prin asigurarea cu personal 

autorizat conform legislaţiei in vigoare. 

 

8.4 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare a 
contractului 

 

8.5 Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:  
i) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate 

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

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau in legătura cu serviciile prestate, si  

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei 

in care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor  
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9.  Obligaţiile principale ale achizitorului 

 

9.1 Achizitorul se obliga sa plătească preţul convenit in prezentul Contract pentru 

serviciile prestate conform art. 5.1  de mai sus. 

 
9.2- Achizitorul se obliga sa recepţioneze serviciile in termenul convenit. 

 

9.3 - Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 60 zile de la expirarea perioadei 
convenite, din motive imputabile achizitorului, atunci prestatorul are dreptul  de a sista 

prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Prestatorul va relua 

prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.  

 
10.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor  

 

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva  prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
fiecare si oricare din obligaţiile asumate potrivit Documentelor Contractului sau nu le 

îndeplineşte la nivelul stabilit prin Documentele Contractului, atunci achizitorul are 

dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din 

valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere pana la data îndeplinirii in mod 
corespunzător a obligaţiilor asumate. 

 

10.2.- In cazul in care prestatorul nu respecta metodologia de lucru stabilita prin 
Documentele Contractului, atunci se obliga sa plătească achizitorului penalităţi in valoare 

de 0.1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere pana la data prestării 

corespunzătoare a serviciilor asumate. 
 

10.3 Penalităţile de întârziere încep sa curgă de drept, fără punere in întârziere si fără alta 

formalitate prealabila de la data scadentei obligaţiei si pana la data îndeplinirii 
corespunzătoare a acesteia, Achizitorul având dreptul sa execute garanţia de buna execuţie 

in acest scop.  

 

11.Garantia de buna execuţie a Contractului  

 

11.1. Prestatorul se obliga sa constituie garanţia de buna execuţie a Contractului, in 

cuantum de 10% din valoarea Contractului fara TVA, in termen 5 zile lucrătoare de la data 
semnării contractului respectiv .  

 

11.2 Garanţia de buna execuţie se va constitui prin emiterea unui instrument de garantare 

emis, in condiţiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurări.  
 



     
 

43 
 

 

11.3 Eliberarea garanţiei de buna execuţie se va face in cel mult 14 zile de la data 

întocmirii procesului-verbal  de recepţie a serviciilor care fac obiectul contractului, daca 
nu au fost ridicate pana la acea data pretenţii asupra ei conform art.92 alin.2 din H.G. 

nr.925/2006. 

 

11.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, in 
limita prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi executa, executa cu întârziere sau executa 

necorespunzător obligaţiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 

garanţiei de buna execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.  

 

 

12.Alte responsabilităţi ale Prestatorului  

 

12.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute in Contract cu 

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu 
propunerea sa tehnica.  

 

12.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele 

umane, materialele, instalaţiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru Contract, in măsura in care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzuta in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 

conţinutul acestuia.  
 

12.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor si este răspunzător 

atât de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de 

calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului.  
 

13 Alte responsabilităţi ale Achizitorului 

 
13.1 Achizitorul se obliga sa pună la dispoziţia Prestatorului orice facilitaţi si/sau 

informaţii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare 

pentru îndeplinirea Contractului.  

 
 

14. Recepţie, inspecţii si teste 

. 

14.1 Achizitorul sau reprezentantul sau au dreptul de a verifica rezultatele intermediare si 
finale ale prestaţiei pentru a verifica conformitatea acestuia cu specificaţiile din 

anexa/anexele la contract. In urma observaţiilor achizitorului, prestatorul va reanaliza 

obiectul prestaţiei si va remedia eventualele erori sau va efectua completări.  



     
 

44 
 

 

14.2 – Achizitorul sau reprezentantul sau au dreptul de a verifica modalitatea in care se 

efectuează realizarea serviciilor de website design  
 

15. Amendamente  

 

15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unor 

circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 
 

16. Întârzieri in îndeplinirea contractului 

 

16.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare servicii in 
perioada/perioadele înscrise in graficul de prestare. 

16.2 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de 

prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, in timp util, achizitorului; 
modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul 

părţilor, prin act adiţional. 

16.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de 

prestare, orice întârziere in îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita 
penalităţi prestatorului. 

 

17. Ajustarea preţului Contractului si plăţi  

 

17.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele 

declarate in propunerea financiara, anexa la Contract. Preţul Contractului nu se 

actualizează.  
 

17.2. Plata se va face in lei la cursul BNR din ziua facturii.  

 
18. Încetarea contractului 

 

18.1. Prezentul contract va înceta de plin drept, fără punere in întârziere, fără alte 

formalităţi prealabile si fără intervenţia instanţelor de judecata prin transmiterea de către 
Achizitor Prestatorului a unei simple notificări in scris, prezenta clauza constituind pact 

comisoriu de grad IV, in cazul in care prestatorul:   

(i) întârzie cu mai mult de 5 (cinci ) zile îndeplinirea oricăreia din obligaţiile asumate 

potrivit Documentelor Contractului; 
(ii) nu îşi îndeplineşte oricare din obligaţiile asumate potrivit Documentelor 

Contractului la nivelul stabilit prin Documentele Contractului si/sau nu respecta 

metodologia de lucru stabilita prin Documentele Contractului si nu remediază aceasta 
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situaţie in termen de 5 zile de la data la care se obliga sa finalizeze serviciul contractat prin 

prezentul contract de achiziţie. 
 

 18.2. In cazul încetării contractului in conformitate cu prevederile art. 18.1 de mai sus, 

prestatorul datorează achizitorului daune-interese reprezentând contravaloarea 

prejudiciului suferit (damnum emergens) si a beneficiului nerealizat (lucrum cessans) 

evaluat in mod anticipat de către părţi, pe cale convenţionala, la suma de 30.000 de euro 

(clauza penala) , suma ce va fi plătita de către prestator in contul Achizitorului menţionat 

in preambul in termen de 10 de zile de la data transmiterii notificării de încetare a 
contractului menţionata in art. 18.1 de mai sus, nici o alta formalitate suplimentara, de 

orice fel, nefiind necesar a fi efectuata de către Achizitor. 

  

18.3 - Prestatorul va putea solicita încetarea contractului in cazul întârzierii nejustificate la 
plata de către achizitor a oricărei sume necontestate si datorate in baza acestui contract cu 

mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice, dar numai după ce in prealabil a transmis 

achizitorului o notificare in vederea îndeplinirii obligaţiei de plata. 
 

19. Forţa majora 

 

19.1 - Forţa majora este constatata de o autoritate competenta 
 

19.2 - Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
 

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

 
19.4 - Partea contractanta care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 

dispoziţie in vederea limitării consecinţelor. 
 

19.5 - Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 

6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 

 

 

 
 

 

20. Soluţionarea litigiilor 
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20.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 

in legătura cu îndeplinirea contractului. 

 

20.2 - Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu 
reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 

disputa sa se soluţioneze, prin arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe 

lângă Camera de Comerţ si Industrie a României, in conformitate cu regulile si procedurile 
acesteia. 

  

21 Limba care guvernează contractul 

 

21.1 - Limba care guvernează contractul este limba româna. 

 

22. Comunicări 

 

22.1 - (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transmisa in scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cât si in 
momentul primirii 

 

22.3 - Comunicările intre Părţi se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail 
cu condiţia confirmării in scris a primirii comunicării.. 

 

23. Legea aplicabila contractului 

 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

24. Dispoziţii speciale diverse 

 

24.1 - In conformitate cu prevederile art. 95 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 

publica din OUG nr. 34/2006, caietul de sarcini, oferta tehnica si oferta financiara devin 
anexe ale contractului de achiziţie publica, având in consecinţa caracter obligatoriu. In 

cazul in care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente 

ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute in caietul de 

sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 
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24.2 – Documentele redactate de către prestator potrivit acestui contract vor putea fi 

transmise de către achizitor si/sau de către partenerii săi in implementarea Proiectului ca 
atare (cu menţionarea numelui si siglei prestatorului) către orice autoritate care, in 

conformitate cu dispoziţiile legale romaneşti, bulgăreşti sau europene in materie, are 

atribuţii de supraveghere sau control a modului de implementare a Proiectului, menţionând 

in acest sens cu titlu exemplificativ (fără a avea caracter limitativ) BRCT, Autoritatea de 
Management si Autoritatea Naţionala (aşa cum acest termen este definit in Proiect) din 

Bulgaria.   

 
24.3 – Prestatorul se obliga sa păstreze confidenţialitatea tuturor documentelor puse la 

dispoziţie spre analiza/informare de către achizitor sau de către partenerii achizitorului in 

implementarea Proiectului.  

 
 

 

 
 

Părţile au interes sa încheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte.     

 
 

 

 
 

Achizitor                      Prestator 

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

(semnătura autorizata)                 (semnătura autorizata) 
         LS       
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