
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, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
___________________________________pentru suma de  
         (denumirea serviciului) 
_______________________________________lei, la care se adauga TVA in valoare de      
          (suma in litere si in cifre),  
_________________________lei. 
        (suma in litere si in cifre) 
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam 
serviciile in graficul de timp anexat. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 
___________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
(durata in litere si cifre)                                                              (ziua/luna/anul) 
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, 
vor constitui un contract angajant intre noi. 
5. Alaturi de oferta de baza: 
     _ 
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 
separat, marcat in mod clar "alternativa"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativa. 
            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind 
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din 
documentatia de atribuire. 
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi. 
 
Data _____/_____/_____ 
 
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 
                        (semnatura) 
oferta pentru si in numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele ofertantului) 



OPERATOR ECONOMIC           
____________________ 
   (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 
 
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ 
(candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Servicii de audit financiar extern al 
proiectului „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, SMIS 
117613 organizat de Oras Sovata , declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând 
prevederile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu 
persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi 
finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din 
procedură. 
Lista cu persoanele care deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 
 
Fulop Laszlo Zsolt – Primar, Bartha Eva – Secretar general, Hajdu Maria Magdolna –Sef 
serv. Economic, Marton Csaba – Responsabil Achizitii, Kiss Ferenc – viceprimar, 
Arros Denes – consilier local, Bartha Jozsef – consilier local, Csortan Imre – consilier local, 
Kiss Zoltan – consilier local, Kirilla Gyula – consilier local, Szasz Mozes – consilier local, 
Deak Karoly – consilier local, David Katalin – consilier local, Kiss Ibolya Eniko – consilier 
local, Fekete Elisabeta – consilier local, Portik Antal  – consilier local, Gal Kriszta Zsuzsa – 
consilier local, Molnos Ferenc – consilier local, Ban Moise – consilier local, Nagy Laszlo – 
consilier local, Vonya Lukacs – consilier local. 
 
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. 
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 
98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 

Operator economic, 
_________________  

(semnatura autorizată) 
 



Operator economic 
 

(denumirea/numele) 
 
 
 
 

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe toată 
durata de îndeplinire a contractului de lucrări 

 
 
 
 

Subsemnatul, reprezentant, împuternicit al  , 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 
respectarea condițiilor de mediu, social si al relatiilor de munca pe toată durata de îndeplinire a 
contractului, pentru personalul angajat in derularea contractului. 

Totodata, ma angajez prin prezenta, ca voi respecta regulile privind respectarea condițiilor  de  
mediu,  social  si  al  relatiilor  de  munca  pe  toată  durata  de  îndeplinire  a contractului, care 
trebuie asigurate in conformitate cu legislatia in vigoare, pe parcursul indeplinirii contractului pentru 
personalul implicat in acesta. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de  . 
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 
 
Data completării ...................... 

 
Operator economic 

(semnătură autorizată) 
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII  

Cod CPV – 79212100-4 Servicii de auditare financiara 
nr. _________ din _____________ 

 
1.  Păr ţi contractante  

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a H.G. 
nr.395/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, 

Între ORAŞ SOVATA, cu sediul în Sovata, Str. Principală nr.155, 
Judeţul Mureş, Telefon/fax: 570218 – 570524, Cod Fiscal 4436895, Cont 
Trezorerie RO48TREZ48224700271XXXXX, deschis la Trezoreria Sovata, 
reprezentat prin Primar – Fülöp László Zsolt, în calitate de achizitor, pe de o 
parte, 

Şi 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______ în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2.  Obiectul şi preţul contractului  
2.1 - Prestatorul se obligă să presteze  „Amenajare spațiu de agrement 
multifuncțional în jurul cinema Doina”, SMIS 117613 în conformitate cu 
prevederile Anexelor nr. 1 și 2  ale prezentului contract și ale legislației în 
vigoare, respectiv cu cerințele finanțatorului. 
2.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru 
îndeplinirea contractului de servicii, privind 
_____________________________________ 
2.3 – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de 
către achizitor, este ________________ lei la care se adaugă T.V.A. în valoare 
de _______________, valoarea totală fiind ________________________ lei. 
2.4 – Preţul convenit va fi plătit în baza unui PV predare-primire a serviciilor 
insusit  de achizitor. 
 
3.  Durata contractului 
3.1 – Prestatorul Prestatorul va asigura serviciile de audit pe toată perioada de 
desfășurare a Proiectului, cu încadrarea în Prețul Contractului. 
3.2. Contractul va produce efecte până la aprobarea cererii finale de rambursare 
de către Autoritatea de Management pentru POR (AM POR). 
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3.3. Durata Contractului poate fi modificată, prin act adițional, în funcție de 
modificările contractului de finanțare a Proiectului. 
 
4.   Definiţii 
4.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
    a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
    b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 
prezentul contract; 
    c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract; 
    d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului, prevăzute în 
Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică; 
    e. proiect - proiectul „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul 
cinema Doina”, SMIS 117613cofinanțat prin POR; 
    g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se 
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul 
încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 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 exhaustivă, ci 
enunţiativă. 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; 
    h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
     
5.   Aplicabilitate 
5.1 – Contractul de servicii intră în vigoare după semnarea şi înregistrarea 
acestuia de către ambele părţi. 
 
6.   Documentele contractului 
6.1 -  Documentele prezentului contract sunt: 
a.) Prezentul contract de prestări servicii; 
b.) Caietul de sarcini înregistrat la Oras Sovata cu nr.16480/12.10.2020 - Anexa 
nr. 1; 
c.) oferta Prestatorului, înregistrată la Oras Sovata  cu nr. …/….….2020  - 
Anexa nr. 2; 
d.) Acte adiţionale dacă va fi cazul; 
 
7.   Standarde 
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7.1 – Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele în vigoare. 
 
8.   Obligaţiile principale ale prestatorului 
8.1 – Prestatorul se obligă  să presteze Serviciile cu profesionalismul și 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, potrivit cerințelor Anexei nr. 1, 
la standardele și/sau performanțele prezentate în Anexa nr. 2 și în conformitate 
cu normele legale și profesionale în vigoare în domeniul auditului financiar, cu 
normele, instrucțiunile și corrigendum-urile emise de Autoritatea de 
Management pentru POR, cu legislația națională și comunitară aplicabilă 
precum și cu Contractul de finanțare a Proiectului; 
8.2 - Prestatorul se obligă  să presteze Serviciile în conformitate cu termenele de 
prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor 
operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului 
folosit pe toată durata Contractului;  
8.3 -   Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
    i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de 
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în 
legătură cu serviciile prestate ; şi 
    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente cu 
excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerințelor 
Achizitorului. 
 
9.   Obligaţiile principale ale achizitorului 
9.1 – Achizitorul se obliga  să pună la dispoziția Prestatorului toate documentele 
necesare  îndeplinirii Contractului; 
9.2 -  Achizitorul se obliga să asigure un spațiu la sediul Achizitorului pentru 
organizarea întâlnirilor între Achizitor și Prestator, precum și pentru 
desfășurarea activității de verificare a documentelor necesare întocmirii 
rapoartelor de audit. 
9.3 - Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate  în 
termen de 30 de Zile de la data constatării prestării Serviciilor și cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 72/ 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea  obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;  
9.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la emitere 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp 
posibil. 
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10.   Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi 
execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a 
deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală de 0,2 % pe zi din preţul contractului. 
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile 
de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca 
penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,2 % pe zi din plata 
neefectuată. 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una 
dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera 
contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o 
notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din 
urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să 
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 
din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
11.   Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract 
cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, 
fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în 
care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor.Totodată, 
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
12.   Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi 
şi/sau informaţii pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
13.   Recepţie şi verificări 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru 
a stabili conformitatea lor cu prevederile contractului. 
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13.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul 
contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea 
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
 
14.   Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel 
mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. 
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri 
suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun 
acord: 
    a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  
    b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul 
contractului. 
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare 
fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de 
prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care: 
    i)   orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau 
    ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin 
încălcarea contractului de către prestator, 
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
14.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a 
termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul 
achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
 
15.   Ajustarea preţului contractului 
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt 
tarifele declarate în propunerea financiară. 
15.2 - Preţul contractului  nu se ajustează. 
 
 
16.   Amendamente 
16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul 
apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
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16.2 Orice obligație impusă Achizitorului prin contractul de finanțare a 
Proiectului, care nu se respectă din vina exclusivă a Prestatorului și care duce la 
crearea unui prejudiciu, se va răsfrânge asupra Prestatorului, acesta rămânând 
direct răspunzător de consecințe. 
 
17.   Cesiunea 
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale 
asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind 
garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 
 
18.   Forţa majoră 
18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 
acesteia. 
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice 
măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
18.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi 
încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată 
pretindă celeilalte daune-interese. 
 
 
19.   Soluţionarea litigiilor 
19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe 
cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate 
ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi 
prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, 
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti 
din România. 
 
20.   Limba care guvernează contractul 
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
21.   Comunicări 
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21.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului 
contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi 
în momentul primirii. 
22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax 
sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
22.   Legea aplicabilă contractului 
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi,______________, prezentul contract în 
trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar 1 exemplar va rămâne la 
Compartimentul Juridic al Oraşului Sovata. 

  
                Achizitor,                                                                                    Prestator, 
      ORAŞ SOVATA      
                  PRIMAR,               , 
   FÜLÖP LÁSZLÓ ZSOLT  
                                                                                                       
VIZAT PENTRU CONTROL 
 FINANCIAR PREVENTIV, 
HAJDU MARIA MAGDOLNA 
 

 
 VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
       
      SECRETAR GENERAL 
             BARTHA EVA 

 




