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SECTIUNEAI 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

1. Autoritate contractantă: SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti. 

2. Adresa: STR. CHIRISTIGIILOR, NR. 11-13, SECTOR 2, BUCUREŞTI. 

3.Te1efon: +40 (O) 21 252.44.46, +40 (O) 21 209.60.00, int 309,631. 

4. Fax: +40 (O) 21 252.44.46 

5. Adresa/ele de internet: www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice. 

-_ .. _._----~-----~,- _. __ ._._--"--- ._- - - _. __ .. ---,-------~,--~." 

6. Obiectul contractului: Servicii topografice în vederea efectuarii ridicărilor topografice ale unor 
bunuri imobile situate in vecinătatea acumularilor de apa" Salba de lacuri situata pe raza teritoriului 
admnistrativa Sectorului 2 ( TRONSON 1 - Zona lacului Tei , TRONSON II- Zona Lcului Plumbuita, 
TRONSON III- Zona Valea Saulei, TRONSON IV - Zona Raul Colentina si Lacul fundeni, 
TRONSON V - Zona Lacului Dobroiesti si Panteliomon) pentru proiectul" Amenajare, reconfigurare, 
sistematizarea zonelor ( malurilor ) aferente sai bei de lacuri situata pe raza teritoriului administrativa a 
Sectorului 2. 

7. Cod CPV 71351810-4 "Servicii topografice" (Rev.2)", 

8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul local. 

9. Durata contractului de achiziţie publica: 12 luni 

10. Termenul de presta re al serviciilor: 4 luni . 

11. Mijloace de comunicare: 
Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita în scris, la fax nr. 021.252.44.46, e
mail: infopublice@ps2.ro şi în C.C. "carbon copy" (copie de informare) la adresa de email: 
valentina.mihai@ps2.ro, cu mentiunea "Servicii topografice în vederea efectuarii ridicărilor 

topografice ale unor bunuri imobile situate in vecinătatea acumularilor de apa" Salba de lacuri situata 
pe raza teritoriului admnistrativ a Sectorului 2 (TRONSON 1 - Zona lacului Tei , TRONSON II- Zona 
Lcului Plumbuita, TRONSON III- Zona Valea Saulei, TRONSON IV - Zona Raul Colentina si Lacul 
fundeni, TRONSON V - Zona Lacului Dobroiesti si Panteliomon) pentru proiectul" Amenajare , 
reconfigurare, sistematizarea zonelor ( malurilor ) aferente salbei de lacuri situata pe raza teritoriului 
administrativa a Sectorului 2" iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin e-mail sau fax 
la nr. indicat în solicitate şi pe site-ul www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice. 

12. Modalitatea de achiziţie: Procedura de achiziţie directă - Legea nr. 98/2016 

13. Valoarea estimată a contractului: 133 400,00 lei, rară TV A. 



14. Cerinţe minime de calificare şi selecţie pentru operatorii economici interesaţi să oferteze: 

Ofertantul va trebui să îndeplinească cerinţele obligatorii solicitate la acest capitol şi să ataşeze 

documentele solicitate. 

15.1 Situaţia personală a ofertantului: 
a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice. 
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 1 -Secţiunea III - Formulare. 
b) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice. 
Se va completa şi ataşa Formularul m. 2 Secţiunea III- Formulare. 

c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice. 
Se va completa şi ataşa Formularul m. 3 Secţiunea III- Formulare. 

d) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind 

ac-lltziţîttepublic·e-;-· 

Se va completa Declaraţie pe proprie răspundere - Formularul nr. 9 Secţiunea III- Formulare. 

În situajia în care oferta va fi declarată admisibilă şi ofertantul câştigător, operatorul 

economic, va depune în copie sau original certificatul constatator privind îndeplinirea obligajiilor de 

plată a impozitelor şi taxelor locale şi alte venituri ale bugetului local precum şi certificatul constatator 

privind îndeplinirea obligajiilor de plată a impozitelor, taxelor şi a contribujiilor de asigurări sociale la 

bugetul general consolidat (Agentia Najională de Administrare Fiscală - Direcjia Generală a 

Finanjelor Publice) - formulare tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligajiilor 

de plată eliberat pentru ultima lună încheiată din punct de vedere al exercijiului economico -

financiar, în copie conform cu originalul. 

15.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare). 

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile 

înainte de data deschiderii ofertelor, care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi similare celor care 

fac obiectul prezentei achiziţii, cât şi faptul că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei, în copie conform cu originalul, valabil la data deschiderii ofertei. 

15.3. Capacitatea tehnică şi profesională: 

Ofertantul va face dovada că în ultimii 3 (trei) ani, raportaţi la termenul limită de depunere a 

ofertelor, a dus la bun sfarsit servicii similare în valoare cumulată de cel puţin 133.400,00 lei fără 

TV A, la nivelul minimum un contract - maxim a 5 contracte. 

Ofertanţii vor prezenta Formularul nr. 4 din Secţiunea III - Formulare - Declaraţie privind lista 

principalelor prestări de servicii similare în ultimii 3 ani. 

Fişa de servicii similare - Formularul nr. 4.1, pentru contracte încheiate în ultimii 3 ani. 



16. Propunere tehnică - Mod de prezentare 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta cerinţele prezentului caiet de sarcini, precum 

şi normele/ reglementările în vigoare, 

Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a tuturor etapelor ce vor fi parcurse (denumire si 

durata activităţilor si subactivităţilor), succesiunea acestora, cu încadrarea activităţilor în timp, astfel 

încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini, transpus inclusiv în 

GRAFICUL DE PRESTARE; 

Ofertantul va prezenta structura echipei propuse sau persoanele propuse, atestatele/autorizaţiile 

emise de autorităţile competente şi sarcinile stabilite în cadrul contractului. 

17. Propunere financiară - Mod de prezentare 

Completare Formularul 5 "Formularul de ofertă" ş! a anexe! la Formularul de oferta 

"Centralizatorul de preţuri" din Secţiunea III· Formulare. 

Oferta are caract;;-i~~ 'şi obligatoriu;-din punctlirae vedere'iil conţinutului pe-to-ată--perioada-de-
valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană 

împutemicită legal de către acesta. 

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară în aşa fel încât să cuprindă toate elementele 

de formare a preţului final, toate taxele şi cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor. 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informaţiile solicitate cu 

privire la preţuri, tarife precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului 

de achiziţie publică. Preţurile trebuie să fie rezultat al liberei concurenţe şi să poată fi justificate. 

Ofertele vor fi redactate în limba română şi vor fi exprimate în lei rară TV A. Ofertantul va 

evidenţia, taxa pe valoarea adăugată. 

Ofertantul va menţiona termenul de prestare, conform cerinţelor prezentate în Caietul de sarcini. 

18. Criteriul de atribuire: 

Contractul de achiziţie publică va fi atribuit ofertantului care a prezentat oferta având "Pre1ul cel 

mai scăzut" dintre toate ofertele admisibile, adică acceptabile, ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii 

de calificare, şi conforme în propunerea tehnică şi propunerea financiară se regăsesc toate elementele 

solicitate în documentaţia de atribuire. 

19. Limba de redactare a ofertei: Română. 

20. Perioada de valabilîtate a ofertei: minim 120 zile de la data limită de depunere a ofertei. 

21. Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea 

contractului rară TV A. 

Modul de constituire a garanţiei de buna execuţie 



Garantia de buna executie a contractului în cuantum de 10% din pretul contractului, rară TV A, se 

poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit 
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii sau, prin depunere numerar 
la casieria autorităţii contractante. 

Garanţia de bună execuţie este valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului şi se 
eliberează/restituie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate 
prin contract, dacă nu s-au ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

22. Căi de atac 

Contestaţiile se depun şi se soluţionează în conformitate cu Legea m. 10 1120 16 privind remediile 

şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

23. Modul de prezentare a ofertei: 

.---.ill_~cir"s.'lcla caJ'~~"d~!lulleilferta: Registratura Sectorull1i2al .. M~.~ .. Buc~~ti- Str. Chiristigiilor m. 
11-13, Sector 2, de Luni până Joi ora 09:30-16:00 şi Vineri 09:30 - 12:00. 

b) Data limita pentru depunerea ofertei: 16.08.2021 ,ora 14:00. 
c) numărul de exemplare: 1 ORIGINAL ŞI 1 COPIE. 
d) mod de prezentare: 

Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor m.lI - 13, în 
plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: 

"Servicii topografice în vederea efectuarii ridicărilor topografice ale unor bunuri imobile 
situate in vecinătatea acumularilor de apa" Salba de lacuri situata pe raza teritoriului admnistrativ a 
Sectorului 2 (TRONSON 1 - Zona lacului Tei , TRONSON II- Zona Lcului Plumbuita, TRONSON III
Zona Valea Saulei, TRONSON IV - Zona Raul Colentina si Lacul fundeni, TRONSON V - Zona 

Lacului Dobroiesti si Panteliomon) pentru proiectul" Amenajare, reconfigurare, sistematizarea 
zonelor ( malurilor ) aferente salbei de lacuri situata pe raza teritoriului administrativa a Sectorului 2 A 
nu se deschide înainte de data de 16.08.2021, ora 14 :00. 

Originalul şi copia vor fi închise într-un plic sigilat cu o bandă adezivă şi cu semnătura 

ofertantului. Pe lângă acestea se va prezenta si un plic exterior deschis, capsat de plicul care conţine 
oferta, care va conţine: 

Scrisoarea de înaintare, 

Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conţine oferta "Scrisoarea de 
înaintare" (completare Formularul 7 din Capitolul III - Formulare). 

Plicul sigilat va conţine in interior 2 plicuri (1 original + 1 copie). Fiecare plic (original si copie) 
va conţine în interior cate 3 plicuri sigilate şi ştampilate cu: 

plicul nr. 1: documente de calificare; 
plicul nr. 2: propunere tehnică; 
plicul nr. 3: propunere financiară. 
Plicurile interioare (original si copie) trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, 

pentru a permite returnarea ofertei rară a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată 
întârziată. 



Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală! toner şi vor fi numerotate şi semnate 
pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizatlautorizaţi să angajeze ofertantul prin 
contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele 

respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE ALTERNATIVE. 
Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă 

nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 

Neprezentarea în cadrul ofertei a documentelor de calificare şi/ sau propunerii tehnice şi/ sau 
propunerii financiare are ca efect respingerea acesteia ca inacceptabilă! neconformă! neadecvată, după 
caz, în funcţie de motivele concrete care au stat la baza deciziei;. 

Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/ 

completări ale documentelor de calificare şi/ sau propunerii tehnice şi/ sau propunerii financiare, onform 
cerinţelor autorităţii contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 98/2016. 



SECŢIUNEA II 

CAIET DE SARCINI 
pentru achiziţia de Servicii topografice în vederea efectuării ridicărilor topografice ale unor bunuri 

imobile situate în vecinătatea acumulari lor de apă 
"Salba de lacuri situată pe raza teritorial administrativă a Sectorului 2" 

(TRONSON 1 -Zona Lacului Tei, TRONSON II-Zona Lacului Plumbuita, TRONSON III-Zona Valea 
Saulei, TRONSON IV -Zona Râul Colentina şi Lacul Fundeni, TRONSON V -Zona Lacului Dobroieşti şi 

Pantelimon) 
pentru proiectul "Amenajarea, reconfigurarea, sistematizarea zonelor· (malurilor) aferente salbei de 

lacuri situată pe raza teritorial administrativă a Sectorului 2" 

Cerinţele tehnice impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii pentru conţinutul şi calitatea 
documentaţiei topografice şi cadastrale solicitate. 

În acest-sens,-6r;ceoferfilpfezenlată, care se abate de la:pîevederileCaietului-de-sarcini,va-fi-luată-în-
considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici tehnice inferioare celor 
prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă. 

I. DATE GENERALE 

Autoritatea contractantă Sectorul 2 al Municipiulni Bucureşti 
(AchizitorIBenejiciar): 

Obiectul contractului: Servicii topografice - efectuarea ridicărilor topografice ale unor 
bunuri imobile situate în vecinătatea acumularilor de apă "Salba de 
lacuri situată pe raza teritorial administrativă a Sectorului 2" 
(TRONSON 1 -Zona Lacului Tei, TRONSON II-Zona Lacului 
Plumbuita, TRONSON III-Zona Valea Saulei, TRONSON IV-Zona 
Râul Colentina şi Lacul Fundeni, TRONSON V -Zona Lacului 
Dobroieşti şi Pantelimon) 

Ofertant 
(Prestator de servicii): 

Orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, 
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe 
piaţă prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată 
între două ori mai multe dintre aceste entităţi, posesoare a unui 
certificat de autorizare obtinut in condiţiile legii, respectiv a 
regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării 

. persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al 
Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic 
European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate 
în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul 



Context: 

Necesitatea investiţiei: 

României, aprobat prin Ordinul Directorului general al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 şi 
completat prin Ordinul Directorului general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1607/2018 din 15 noiembrie 
2018. 

În vederea unei planificări durabile la nivelul Sectorului 2, sunt 
necesare măsuri ample ce au în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii 
prin dezvoltarea spaţiilor publice, care să răspundă nevoilor actuale 
ale cetăţenilor, dar şi pentru asigurarea unui nivel de trai ridicat, în 
concordanţă cu Strategiile sectoriale aprobate şi programele de 
dezvoltare a comunităţii locale în vederea susţinerii, dezvoltării şi 

regenerării urbane a sectorului. 
În acest context, Sectorul 2 al municipiului Bucureşti propune 
pregătirea proiectului "Amenajarea, reconfigurarea, 
sistematizarea zonelor (malurilor) aferente salbei de lacuri 
situată pe raza teritorial administrativă a Sectorului 2", în 

'vederea obţinerii uneifirianţări 'nerambursabi1e;-in-principal,prin-----
Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov 
(POR-BI) 2021-2027/ Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă 
precum şi prin alte surse atrase, finanţare naţională/externă. 

Oportunitatea investiţiei derivă din deficienţele situaţiei actuale 
reprezentate printr-un grad ridicat de poluare, lipsa atracţiilor publice 
ale zonelor şi accesibilitatea deficitară în absenţa unei infrastructuri 
dezvoltate. 
Realizarea serviciilor topografice va determina evidenţa exactă a 
suprafeţelor de teren (cadastrate şi neînscrise în evidenţele 

cadastrale) specificate în cadrul prezentului caiet de sarcini şi în 
planul anexă la acesta, declivităţiile existente, precum şi regimul 
juridic al imobilelor intabulate aflate în domeniul public şi privat, 
având drept scop final constituirea bazei suport pentru întocmirea 
unei documentaţii de urbanism, a unor studii de 
fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 
realizarea ulterioară a unor investiţii privind: salubrizarea malurilor 
lacurilor, sistematizarea, consolidarea şi amenaj area acestora pentru a 
asigura protecţie împotriva inundaţiilor, amenajarea unor drumuri de 
exploatare şi întreţinere, trasee de piste pentru cicloturism şi a unor 
zone de agrement. 

Prezentul caiet de sarcini specifică condiţiile minime impuse de Autoritatea Contractantă pentru 
întocmirea documentaţiei topografice pentru bunuri imobile (inclusiv pentru acele imobile care nu sunt 
înscrise în evidenţele cadastrale) situate în vecinătatea acumularilor de apă "Salba de lacuri situată pe raza 
teritorial administrativă a Sectorului 2" 



Documentaţia topografică care va fi elaborată şi recepţionată atât de către autoritatea publică locală, cât şi 
de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti va sta la baza elaborării documentaţiei de 
urbanism şi a elaborării S.F./D.A.L.I., a autorizaţiilor de construire, în vederea implementării unui proiect 
finanţat din fonduri de la bugetul local sau/şi fonduri externe, ce va avea drept scop dezvoltarea 
Sectorului 2 prin valorificarea potenţialului oferit de cadrul natural (salba de lacuri ce traversează sectorul 
2) şi consolidarea reţelei de spaţii verzi şi de agrement, existentă pe teritoriul sectorului 2. 

Dezvoltarea socio-economică locală. Locul de amplasare va duce la dezvoltarea socio-economică şi 
durabilă de ansamblu a întregii zone şi a arealului înconjurător, precum şi la creşterea atractivităţii zonei 
şi a calităţii vieţii. 

II. INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL 

Obiectivul general este amenajarea salbei de lacuri ce traversează sectorul 2 în vederea creşterii 
atractivităţii zonei şi a calităţii vieţii locuitorilor, prin realizarea unor investiţii ce urmăresc dezvoltarea 
durabilă de ansamblu a Sectorului 2. 

Atingerea acestui obiectiv va contribui în mod direct la dezvoltarea socio-economică a Sectorului 2 prin 
valori1lcarea-pofen1iaTiîllilUf-Ofertnle cadrul natural, la regenerarea-reţelei de-spaţii-ver-,,;i-şi-d€--agrement--
existentă pe teritoriul Sectorului 2, la reducerea poluării şi minimalizarea efectelor adverse asupra 
mediului, precum şi la creşterea calităţii vieţii locuitorilor. 

Obiectivele specifice avute în vedere pentru atingerea obiectivului general sunt: 
îmbunătăţirea protecţiei mediului prin eliminarea zonelor de depozitare gunoaie; 
sistematizarea, amenajarea şi consolidarea malurilor de lac aflate în prezent în stare de degradare 
şi/sau aflate sub nivelul cotei de inundabilitate; 
realizarea unor investiţii pentru protecţia împotriva inundaţiilor; 
realizarea unor drumuri de exploatare şi întreţinere a salbei de lacuri, lar acolo unde există 

modernizarea acestora şi amenajarea/modernizarea aleilor pietonale; 
amenajarea unor piste pentru biciclete; 
amenaj area spaţiilor de agrement. 
alte lucrări necesare pentru îndeplinirea obiectivului general 

Proprietatea asupra documentaţiilor topografice elaborate în cadrul contractului, după recepţionarea 
acestora, calitativă şi cantitativă, va aparţine Autorităţi contractante. 

Documentaţia se va întocmi cu respectarea următoarelor acte normative, Iară a se limita la acestea: 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare m. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin 
Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară m. 700/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice sau juridice române, 
ale unui alt stat membru al uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic 
European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al 
geodeziei şi al cartografierii pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară m. 107/2010; 
Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobat prin Ordinul m. 534/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru 
serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale 
subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din 
domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografi ei, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; 
O.U.O. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile SI 

completarile ulterioare; 
Orice alte prevederi legislative aflate in vigoare aplicabile activitatilor prevazute in prezentul caiet de 
sarcini. 

III. OBLIGAŢII ÎN SARCINA OFERTANTULUI / PRESTATORULUI 

Prestatorul va purta întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, implicit îndeplinirea 
corectă şi de calitate a cerinţelor descrise în prezentul caiet de sarcini. 

Prestatorul va realiza următoarele tipuri de servicii: 

A. 

1. A. 1deilfilicarea--lirrlitei'-(ffnnpuncteîn' coordonate sistem-stere0grafiG-1-9.7-01-determinatLd~e __ 
terenurile ce se încadrează în art. 3, alin. 3/\1 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificărîle şi 
completările ulterioare: "Lacurile de acumulare permanente a căror execuţie a fost finanţată din 
fonduri alocate de la bugetul de stat, lucrările hidrotehnice aferente şi suprafeţele din lac aflate sub 
cota coronamentului baraj ului fac parte din domeniul public al statului şi se includ în categoria 
terenurilor acoperite de apă, asimilându-se cu noţiunea de albie minoră. Administraţia Naţională 
"Apele Române" este singura autoritate de administrare a acestora, cu excepţia bunurilor deţinute, 
prin efectul actelor normative, de către terţe persoane" şi celelalte imobile adiacente acestora. 

B. Materializarea limitei determinate de terenurile care se încadrează în art. 3*) alin 3/\1) din 
Legea nr. 107/1996 din 25 septembrie 1996 (Legea apelor), respectiv pct. IA pe planuri 
topografice, scara 1 :2000. 

2. Identificarea suprafeţelor de teren şi construcţiilor necadastrate situate în vecinătatea acumulărilor 
de apă situate pe raza teritorial administrativă a Sectorului 2 în interiorul limitei zonei studiată, 
imobile aflate în domeniul public/privat. 

3. Efectuarea unei ridicări topografice (cu cote şi curbe de nivel) pe o suprafaţă de teren de 
aproximativ 116 ha (denumită generic zona de studiu), aflată in vecinatatea acurnulărilor de apă 
lacul Tei, Lacul Plumbuita, Valea Saulei, Râul Colentina, Lacul Fundeni, Lacul Dobroeşti
Pantelimon, în scopul elaborării unui plan topografic, scara 1: 1 000 şi la 1 :2000., ridicare 
topografică ce va fi avizată de prestator la O.C.P.I. Bucureşti. 

4. Iniţierea şi finalizarea favorabilă a tuturor diligenţelor necesare pentru obţinerea avizul de începere 
a lucrărilor şi recepţia lucrărilor de specialitate, în baza măsurătorilor efectuate, la Oficiul de 
Cadatstru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, conform ODOAPI nr. 700/2014. 

CERINŢE ŞI SPECIFICAŢII TEHNICE 

În sensul prezentului caiet de sarcini, prin servicii topografice se înţelege ansamblul de operaţiuni de 
măsurare şi întocmire a documentaţiilor rezultate din măsuratori şi calcule, prin care se realizează 

identificarea în teren, înregistrarea datelor, reprezentarea pe schiţe sau planuri cadastrale, întocmirea de 
planuri de situaţie cu cote şi curbe de nivel, obtinerea avizului pentru începerea lucrarilor şi receptia 
tehnica pentru lucrari de masuratori terestre efectuată de către OCPI Bucuresti. 



Semnarea şi stampilarea documentaţiei topografice presupune asumarea responsabilităţii corectitudinii 
datelor şi a documentelor grafice şi textuale de către prestator. 

B. 
Vor fi executate ridicări topografice utilizând metoda radierii directe cu sprijin pe punctele determinate în 
reţeaua de sprijin şi ridicare (planimetrică şi altimetrică). Punctele măsurate în teren trebuie să asigure o 
densitate necesară realizării curbelor de nivel cu echidistanţa de 0,5-1 m şi trebuie să reprezinte formele 
de relief cu precizia solicitată. 

Vor fi executate măsurători topografice asupra tuturor punctelor de detaliu în teren ce definesc lucrări 
executate sau în curs de execuţie, inclusiv materialul dendrologic (arbori). 

Planurile topografice se redactează în conformitate cu prevederile caietului de sarcini la scara l: 1 000 şi 
1 :2000. La redactarea planului topografic se vor respecta prevederile referitoare la cartografierea 
planurilor scara l: 1. 000 cl!]Rin~e_îl) NQw:w,tiV}.l! C, 100-69şj "Atlasulde __ semne convenţionale R-"e",nt""r",u __ 
planurile topografice la scarile 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 şi 1:1500" - ediţia (MAIA-DFFC, Bucureşti, 
1978). Ridicările se vor face astfel încât să poată fi prelucrate în format .DWG şi .DXF. Documentaţia 
realizată conform prevederilor legale în materie va cuprinde: 

- Memoriu tehnic; 
- Inventar de coordonate ale tuturor punctelor pe suport electronic; 
- Planurile topografice. 

Planurile topografice vor fi livrate în format analogic în 2 (doua) exemplare în format standard (A2, Al, 
AO etc.) şi pe suport electronic în formate .DWG şi .DXF. 

Preciziile de măsurare a detaliilor ridicate topografic, precum şi de determinare a punctelor reţelei de 
sprijin, se vor încadra normele tehnice aplicabile în vigoare. 

C. 
Lucrările se vor efectua de către persoane fizice sau juridice autorizate, posesoare a unui certificat de 
autorizare obţinut în condiţiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării 

persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care 
aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în 
domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul 
Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară m. 107/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare .. 

D. 
Resursele tehnice utilizate la prelucrarea datelor, efectuarea lucrarilor şi elaborarea documentaţiei 
topografice solicitate vor fi: staţii totale şi GPS, mijloace de transport, imprimante color, plotter AO, PC 
cu licente software specific prelucrării datelor topografice. 

Ofertantul să faca dovada ca deţine certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat 
utilizată, indiferent dacă este în proprietate sau închiriată, leasing, comodat şi licenţă pentru sistemul de 
programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior. 

La întocmirea documentaţiei topografice coordonatele punctelor vor fi determinate în sistemul 
naţionat de proiecţie Stereografică 1970 (X, V), iar altitudinea (Z) se va determina în planul de referinţă 
de cote Marea Neagra 1975. 



E. 
Planurile topografice scara 1: 1 000 însoţite de invenatrul de coordonate trebuie să conţină cel puţin 
următoarele elemente: 

limitele parcelelor proprietate privată sau publică (conform bazei de date grafice O.C.P.I. Bucureşti), 
precum şi limitele suprafeţelor de teren neînscrise în evidenţele cadastrale (neintabulate); 
limita identificată conform capitol III etapa 1 A ŞI Bi 
punctele reţelei planimetrice şi altimetrice; 
categoria de folosinţă a terenurilor; 
limite naturale sau construite; 
căile de comunicaţii; 
alei pietonale şi carosabile din zona de studiu şi adiacentă; 
drumuri de halaj; 
ape; 
reţele de comunicaţie; 
reţele aeriene - trasee şi stâlpi; 
reţele subterane - capace; 
stâlpi reclama publicitară; 

~--vegefiiţie=·arooii;········· 

elemente constructive existente în zona masurată (pergole, pontoane, fântâni etc.), mobilier urban· cu 
indicarea acestuia; 
împrejmuiri existente, inclusiv cu determinarea unor diferenţe (în funcţie de realitatea din teren) în 
raport de limitele/geometria imobilelor înscrise în evidenţele O.C.P.I. Bucureşti; 
rigolele betonate şi de pământ cu cote sus la buza santului şi jos pe fundul sanţului; 
poduri şi podeţe în detaliu cu elementele lor caracteristice; 
trotuare, borduri sau alte elemente caracteristice şi/sau construcţii aferente existente, etc. 
eventuale suprapuneri ale imobilelor cadastrate conform evidenţelor O.C.P.I. Bucureşti. 

Toate elementele vor avea layere şi culori distincte, pe tipuri de elemente (ex: text, cote, curbe nivel, 
limite proprietate, împrejmuire metal, beton etc., reţea apă, reţea canal, rigolă, drum, ax, trotuar, zona 
verde, stâlp iluminat, mobilier urban, arbore etc). 

În cazul identificării unor suprapuneri/diferenţe de suprafaţă în raport de geometria, datele imobilelor 
îmegistrate în baza de date grafice a O.C.P.I. Bucureşti, acestea vor fi ilustrate distinct. 

ALTE OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE PRESTATORULUI 

Prestatorul este obligat să asigure personal calificat/atestat necesar pentru elaborarea documentaţiei 
topografice. 

Ofertantul trebuie sa faca dovada faptului ca pentru prestarea serviciilor aferente contractului de 
prestari servicii va aloca minim 2 persoane· personal cu studii superioare de specialitate geodezie, 
cadastru, topografie, cartograjie topografie miniera (din care minim o persoana cu certificat de 
autorizare în categoria A ANCPI conform ordinului 10712010 valabi/la data de depunere a ofertelor) 



Prestatorul va fi răspunzător pentru suportul şi dotările care sunt necesare în îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute în caietul de sarcini şi va asigura logistica necesară: vehicule, facilităţi echipamente birotică, 
PC cu licenţe software specializate şi licenţiate pentru proiectare de tip CAD (Auto CAD sau echivalent) 
pentru predarea tuturor pieselor desenate în format digital editabil (2 buc.), plotter/imprimantă pentru 
format AO (1 buc.), imprimantă format A3 color (1 buc.), multifuncţională pentru fotocopiere (1 buc.). 

Prestatorul va demonstra disponibilitatea (proprietate, închiriere, leasing, comodat) a minim 2 
(două) staţii topografice şi 2 (două) sisteme RTK GPS, precum şi posibilitatea formării a două 
echipe de lucru (minimum 2 experţi/echipă). 

Prestatorul să faca dovada ca deţine certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat 
utilizată, indiferent dacă este în proprietate sau închiriată, leasing, comodat, şi licenţă pentru sistemul de 
programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior. 

Experţii trebuie să fie angaj aţi ai ofertantului sau să prezinte declaraţii de disponibilitate pentru acest 
contract, semnate în original sau cu semnătura electronică calificată. 

Pe durata desfăşurării Contractului, Prestatorul va răspunde pentru: 
•• 0 o -....J!.ş!gl!!:.l)!ea con§llJ!!.abilelo! nec(;:sare derulării o activităţilor debirou, ill h.Ul1~ condiţii; 

asigurarea cheltuielilor aferente comunicării (fax, e-mail, telefon etc.); 
disponibilitatea de deplasare în teritoriu, precum şi suportarea costurilor de transport. 

De asemenea, Prestatorul va trebui să asigure un flux de numerar care să permită acoperirea tuturor 
activităţilor aferente îndeplinirii sarcinilor prevăzute în contract. 

Prestatorul va răspunde conform regulilor stabilite prin legea şi statutul profesiei pentru actele sau 
faptele comise, cu ocazia prestării serviciilor, care atrag răspunderea civilă, pe durata derulării 

contractului. 
Prestatorul se va conforma solicitărilor transmise de Autoritatea contractantă prin intermediul 

persoanei de contact desemnată. 
Comunicările între părţi se vor focaliza pe efectuarea sarcinilor prezentate în prezentul caiet de sarcini. 
Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie de către 

Autoritatea Contractantă, referitoare la elaborarea documentaţiilor, drept private şi confidenţiale şi nu va 
publica sau divulga niciun element al acestora fără acordul prealabil, în scris, al Autorităţii Contractante. 

Oferta trebuie structurată astfel încât să conţină următoarele: 
ofertantul va prezenta pe larg soluţia propusă pentru realizarea obiectului contractului; 
ofertantul va prezenta în detaliu, în raport cu specificul acestuia, modalitatea în care contractul va fi 
organizat; 
ofertantul va prezenta organizarea şi responsabilităţile fiecărei părţi implicate în proiect; 
ofertantul trebuie să-şi asume în întregime efectuarea activităţilor care concură la atingerea 
rezultatelor; 
în cazul în care ofertantul reprezintă o asociere, ofertantul trebuie să descrie modalitatea în care 
fiecare membru al asocierii intervine în proiect, distribuirea ŞI interacţiunea sarcinilor şi 

responsabilităţilor. 

IV. PROPUNEREA TEHNICĂ 

Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă, ofertantul va face dovada că în ultimii 3 (trei) ani, 
raportaţi la termenul limită de depunere a ofertelor, a dus la bun sfarsit servicii similare în valoare 



cumulată de cel puţin 133.400,00 LEI fără TV A, la nivelul minimum un contract - maxim a 5 
contracte. 

Prin servicii similare se înţelege prestarea de servicii topografice ŞI cadastrale, conform 
cerinţelor menţionate în Cap. III - Obligaţii în sarcina ofertantului/prestatorului. 

Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea unor documente contrasemnate de către clientul 
beneficiar şi procese verbale de recepţie/recomandări contrasemnate de clientul beneficiar, din care să 
reiasă elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnică, respectiv 
serviciile prestate, beneficiarul, valoarea finală Iară TVA, perioada prestării şi modul de îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului. 

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor 
care urmează a fi prestate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va cuprinde 
toate cerinţele menţionate în Caietul de sarcini. 

Pe parcursul derulării contractului pot interveni riscuri, precum: 
---fluctuaţia_d~p.ersonal; ...... . 

executarea în mod necorespunzător de către contractant a serviciilor; 
asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor; 
comunicarea deficitară între achizitor şi contractant pe parcursul derulării contractului; 
nerespectarea clauzelor contractuale de către părţile contractante etc. 

Astfel, operatorii economici vor indica în cadrul ofertei că au cunoştinţă de riscurile ce pot interveni pe 
parcursul derulării contractului şi că sunt de acord cu minimum următoarele măsuri de atenuare a 
acestora: 

existenţa unor proceduri privind ocuparea funcţiilor vacante necesare bunei desfăşurări a contractului; 
monitorizarea activităţilor desfăşurate de contractant, respectiv menţinerea permanentă a comunicării 
între părţile contractului; 

- utilizarea canalelor oficiale de comunicare între părţile contractante, conform procedurii privind 
schimbul informaţional anterior stabilite; 

- stabilirea unui mod de lucru adecvat (procedură de lucru), agreat de ambele părţi ale contractului, în 
vederea realizării schimbului informaţional; 

- monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate de contractant în vederea respectării termenilor 
contractuali. 

Referitor la gradul de înţelegere a obiectivelor proiectului şi a rezultatelor aşteptate se vor prezenta minim 
următoarele: 

prezentarea aspectelor considerate de către ofertant esenţiale pentru îndeplinirea contractului şi 

atingerea obiectivelor proiectului; 
recomandări şi strategii de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fără a afecta cerinţele caietului 
de sarcini. 

Referitor la organizarea si planificarea în timp a activităţilor pe durata contractului se vor prezenta 
minimum următoarele: 

planificarea, succesiunea şi durata activităţilor şi etapelor (planul de lucru); 
grafic de prezentare a etapelor (grafic Gantt), evidenţierea momentelor semnificative ale 
proiectului şi utilizarea resurselor pentru fiecare etapă, în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor. 



În ceea ce priveşte monitorizarea activităţilor de către Autoritatea Contractantă, se vor utiliza următoarele 
modalităţi: 

planul de lucru inclus de Ofertant în propunerea tehnică pe baza cerinţelor din prezentul caiet de 
sarC1ll1; 
întâlniri de monitorizare. 

Ofertanţii vor indica în cadrul ofertei că sunt de acord cu modalităţile de monitorizare menţionate. 

Ofertantul va prezenta o echipă de experţi care trebuie să posede toate competenţele şi 
experienţa generală şi specifică necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor prevăzute în cadrul acestui 
Caiet de sarcini şi care să poată lucra coordonat şi eficient în procesul de implementare a contractului, în 
vederea îndeplinirii obiectivului general şi obiectivelor specifice ale acestuia, în condiţiile respectării 
cerinţelor de calitate şi a termenelor stabilite şi încadrării în bugetul prevăzut. 

Membrii echipei Prestatorului vor avea experienţa profesională specifică conform sarcinilor pe care 
trebuie să le îndeplinească. Personalul solicitat de Autoritatea contractantă reprezintă o cerinţă minimă. 

PrestatoDl.le§telibersA~dallgeexperţii pe care îi consid~ră necesaripentru îl1<i~]Jlinirea ]Jrevederilor ___ _ 
Caietului de sarcini. 

Lucrările se vor efectua de către persoane fizice sau juridice autorizate, posesoare a unui certificat de 
autorizare obţinut în condiţiile Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării 
persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care 
aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în 
domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul 
Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/20 l O, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Experţii propuşi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime: 
Cerinţe: 

experienţă specifică în cel puţin un contract/proiect în care a desfăşurat activităţi prin care s-a 
realizat un studiu topografic/documentaţie elaborare Plan Urbanistic General/Zonal, sau studii de 
fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, care au avut la baza suport 
topografic, în conformitate cu normele profesionale şi cu prevederile legale în domeniu; 
minim un certificat de autorizare în categoria A eliberat de ANCPIIOCPI, valabil la data 
limită de depunere a ofertelor 

Atribuţii: 

responsabil elaborare studiu topografic vizat de OCPI; 

Documente necesare în vederea susţinerii experienţei: 
curriculum vitae semnat. În CV se va mentiona explicit proiectul care face dovada îndeplinirii 
cerinţei privind experienţa profesională specifică; 
diplome studii/certificate/legitimaţii; 
recomandări emise/contrasemnate de beneficiari pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime 
referitoare la experienţa profesională specifică; 
Notă: În cazul în care recomandările sunt emise de unfost sau actualul angajator al expertului, 
acestea trebuie însoţite de documente emise şi contrasemnate de către beneficiarul serviciilor, din 
care să reiasă că expertul a participat efectiv la prestarea serviciilor respective. 



documente relevante din care să reiasă relaţia contractuală cu ofertantul, cum ar fi: contract muncă, 
contract/convenţie prestări servicii (enumerarea nu este cumulativă şi nici limitativă); 
declaraţii de disponibilitate. 

Se va indica în cadrul ofertei că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii, conform legislaţiei în vigoare. 

V. PROPUNEREA FINANCIARĂ 

Oferta financiară va cuprinde valoarea exprimată în lei rară TV A. 

Moneda în care va fi focută oferta şi în care vor fi focute plăţile - LEI 

Preţurile din ofertă nu vor include tariful de recepţie, şi TV A. Toate taxele aferente avizării documentaţiei 
la O.c.P.I., vor fi suportate de catre Autoritatea contractantă. 

De asemenea, oferta va conţine şi orice alte cheltuieli ce ar mai putea să apară în legătură cu prestarea 
acestor 1>en,i.~ii.}ilmjlRfo.sLmentiQnate în prezentul caiet d.e sarcini. 

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului rezolvarea unor situaţii din teren vor releva acţiuni 
ale proprietarului (acţiuni în instanţă, emiterea de Hotărâri, etc.), executantul va preda beneficiarului 
dosarul obiectivului care va cuprinde toate lucrările executate până la acea dată şi o notă în care vor fi 
descrise piedicile apărute, documentele necesare pentru a fi obţinute, acţiunile ce trebuie întreprinse. Dacă 
beneficiarul nu reuşeşte în maxim 3 luni de la predarea acestora clarificarea situaţiei, serviciile se 
consideră finalizate. 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge ofertele care nu se încadrează în 
specificaţiile solicitate prin caietul de sarcini. 

VI. OBLIGAŢII ÎN SARCINA ACHIZITORULUI 

Autoritatea Contractantă va avea responsabilitatea aprobării tuturor documentelor rezultate din contract şi 
elaborate/ avizate conform prezentului caiet de sarcini, astfel încât activitatea Prestatorului să se realizeze 
fără întreruperii întârzieri. 

Autoritatea Contractantă va furniza Prestatorului informaţiile/documentele ce vor fi considerate relevante 
pentru îndeplinirea contractului. 

Ori de câte ori se va considera necesar, vor avea loc întâlniri între Beneficiar şi Prestator, pentru a se 
discuta stadiul derulării contractului şi pentru a se identifica şi preveni eventualele dificultăţi apărute în 
procesul de realizare a documentaţiilor proiectului. 

Autoritatea Contractantă va efectua plăţile conform contractului încheiat între părţi, după semnarea 
Proceselor verbale de recepţie a serviciilor, conform graficului de desfăşurare a lucrărilor/ prestare a 
serviciilor. 

Plata serviciilor prestate se va face etapizat, în termen de 3 O de zile de la data emiterii facturii de către 
Prestator, pentru fiecare etapă, după cum urmează: 

20% din valoarea contractului după identificarea limitei determinate de terenurile ce se încadrează în 



art. 3*) alin 3"1) din LEGEA Nr. 107/1996 şi predarea documentaţiei către Beneficiar; 
30% din valoarea contractului după identificarea zonelor/suprafeţelor de teren (inclusiv construcţii) 
necadastrate 
50 % din valoarea contractului după semnarea procesului verbal de recepţie a Planurilor topografice, 
inclusiv avizarea la O.C.P.I.Bucureşti. 

VII. DURATA 

Durata pentru elaborarea şi predarea documentaţiilor: 

Durata pentru elaborarea şi predarea documentaţiilor se calculează de la data înscrisă în Ordinul de 
începere de prestări servicii. 
Durata contractului este de 12 luni de la data semnării acestuia. 
Durata prestării serviciilor este de 4 luni de la emiterea Ordinului de începere a prestării serviciilor. 

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: preţul cel mai scăzut. 

IX. RECEPŢIA 

Documentaţiile elaborate în cadrul contractului se vor preda pe bază de proces verbal de predare
primire,în două exemplare. 

Documentaţiile predate pe bază de proces-verbal de predare-primire vor fi analizate de către 

Autoritatea Contractantă într-un termen de 1 O (zece) zile lucrătoare, iar în cazul în care se constată 
deficienţe sau neclarităţi în cadrul acestora, Prestatorul are obligaţia de a le remedia în termen de 10 
(cinci) zile lucrătoare, rară a invoca costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului. 

În cazul în care remedierile vor fi făcute parţial termenele invocate în paragraful anterior se vor relua 
până la remedierea în totalitate a deficienţelor sau neclarităţilor. 

Recepţia calitativă şi cantitativă se face la sediul Beneficiarului, unde după remedierea în totalitate a 
deficienţelor sau neclarităţilor se va încheia un proces verbal de recepţie a serviciilor conform cerinţelor 
din contract. 

La recepţia calitativă şi cantitativă, fiecare documentaţie elaborată în limba română se va preda 
Beneficiarului astfel: 

2 (două) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 
1 (unu) exemplar pe suport electronic (fişiere editabile format .DOC./XLS /echivalent pentru părţile 
scrise, fişiere editabile format .DXF şi .DWG pentru părţile desenate); 
1 (unu) exemplar în format scanat .pdf cu toate semnăturile, ştampilele şi vizele prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 
Aviz de începerea lucrărilor emis de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Bucureşti; 



Proces verbal de recepţie a lucrărilor emis de Oficiul de cad astru şi publicitate imobiliară 
Bucureşti. 

A. CONDIŢII DE PARTICIP ARE 

1. Termen de valabilitate ofertă: minim 120 zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor. 
2. Criteriul de atribuire avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este "Preţul cel mai scăzut" cu 

respectarea tuturor cerinţelor minime specificate în cadrul Documentaţiei de atribuire. 
3. Ofertantul va face dovada că în ultimii 3 (trei) ani, raportaţi la termenul limită de depunere a ofertelor, 

a prestat servicii similare în valoare cumulată de cel puţin 133 400,00 lei fără TV A, la nivelul 
minimum uu contract - maxim a 5 contracte 

4. Termenului limită de depunere a ofertelor, conform anunţ publicat în SEAP. Va fi depusă ofertă 
pentru toate serviciile solicitate prin prezenta documentaţie. Nu se acceptă oferte parţiale. 

5. Ofertele pot fi depuse/transmise:Conjorm specificaţiilor din anunţul publicat in SEAP 
6. Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare şi vor fi 

respinse. 
7. Dacă ofertantul care va fi desemnat câştigător este înscris în SEAP, acesta poate posta oferta şi în 
._ sist~!l!,lILc_a.tal2gl11 iI~PJortl1~ei~ervicii/lucrări, sulJci~nlllllir~<lm.ai'§l1s 11lenţi"'o"'n"'at"'ă"-.. __ ,--_,--_-,-_--
8. Operatorii economici vor urmări anunţul de publicitate din SEAP, pe perioada cuprinsă între data 

publicării anunţului de publicitate şi termenul limită de depunere a ofertelor, unde autoritatea 
contractantă poate posta clarificări la documentaţia de atribuire. 

9. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a 
documentelor care o însoţesc. 

10. Oferta trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele/formularele specificate în anunţul publicat 
pe SEAP. 

11. Modul de prezentare al ofertei: 
a) Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Se va prezenta în scris, având în vedere toate componentele şi specificaţiile Caietului de sarcini; 
Elementele propuneriilor se vor prezenta detaliat şi complet (parte scrisă şi parte desenată) în 
corelaţie cu specificaţiile tebnice din caietul de sarcini corelate cu prevederile legale în domeniu 
(cuprinzând toate etapele specifice de întocmire a unei expertize tehnice), astfel încât, acestea să 
permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei ofertei cu cerinţele autorităţii contractante şi va 
fi insoţită de graficul de prestare; 
Ofertanţii care participă la achiziţie înţeleg să ofere numai servicii care să îndeplinească cerinţele 
minime solicitate. 

b) Modul de prezentare a propunerii financiare 
Actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaj a din punct de vedere juridic 
în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă. 
Propunerea financiară va fi exprimata în LEI cu şi fără TV A. 
Preţul ofertat va cuprinde toate cheltuielile directe şi indirecte şi toate cheltuielile generate de 
orice altă categorie de activităţi, servicii, etc. în vederea prestării unor servicii complete, de 
calitate şi conforme. 

12. Neprezentarea în cadrul ofertei a documentelor de calificare şi/ sau propunerii tebnice şi/ sau 
propunerii financiare are ca efect respingerea acesteia ca inacceptabilăl neconformăl neadecvată, după 
caz, în funcţie de motivele concrete care au stat la baza deciziei;. 
Autoritatea contractantă poate solicita, pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, clarificări/ 

completări ale documentelor de calificare şi/ sau propunerii tehnice şi/ sau propunerii financiare, 
conform cerinţelor autorităţii contractante, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea 
98/2016. 



SECŢIUNEA III 

FORMULARE 

Secţiunea III conţine fonnulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea 
şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
Fiecare ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod 
corespunzător şi semnate de persoane autorizate. 

Formularull - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 
privind Achizitiile Publice 

Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 
IlrivinJLAchizitiil,,-.!'ub@e 

Formularul 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 167 din Legea nr. 98/2016 
privind Achizitiile Publice 

Formularul 4 - Declaraţie pe propria răspundere privind lista principalelor contracte de 
servicii similare realizate de operatorul economic în ultimii 3 ani 

Formularul4.l - Experienta Similara 

Formularul 5- Formularul de ofertă 

Formularul 6-Declaraţie privind asigurarea cu personal responsabil pentru îndeplinirea contractului 

Formularul 7 - Scrisoare de înaintare 

Formularul 8 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei 

Formularul 9 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese 
din Legea nr. 98/2016 



FORMULARUL 1 
OFERTANTUL (denumirea / numele) 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind 
Achizitiile Publice 

Subsenmatul, ............................... , în calitate de ofertant /candidat/concurent la 
[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică] 
procedura de ..................................... pentru achiziţia de .......................................................... . 

[ se menţionează procedura] [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, 
............................................................................... , la data de .............................................. . 
seviciului sau lucrării şi codul CPV] [se inserează data] 
organizată de ... [se inserează numele autorităţii contractante] ..... declar pe proprie răspundere că nu am 
comis nici una dintre urmatoarele infractiuni: 

.. ~ consţitLiirea _unuigrup~inft:ilcţional organizat, prevăzuţă_ de ilrt. J.6.L din Legea,..m:, 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condanmat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. \O - 13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condanmat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18/\1 - 18/\5 din 
Legea nr. 7812000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condanmat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

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

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

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din 
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condanmat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 
în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu 
dispoziţiile alin. (l), se aplică şi în cazul în care persoana condanmată printr-o hotărâre definitivă este 
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

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



Data completării 
Ofectant, 

(semnătura autorizată) 

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



FORMULARUL 2 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea m. 98/2016 privind Achizitiile Publice 

Subsemnatul, ............................... , în calitate de ofertant /candidat/concurent la 
[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică] 
procedura de ..................................... pentru achiziţia de ........................................................ ". 

[ se menţionează procedura] [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, 
"""""""""""""""""""""'''''''''''' ......................... , la data de ............................................. . 

. __ . _.seviciului_s~ll_~ll~~ii.t:~_şi_~~llL<'=_PV] . . __ [ se inserează data] 

organizată de ................................................................. declar pe proprie răspundere că: 
[se inserează numele autorităţii contractante] 

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având 
caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic 
este înfiinţat. 

Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat. 
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. 
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, 

(nume persoana autorizata) 



L 
I 

FORMULARUL 3 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice 

Subsemnatul, ............................... , în calitate de ofertant /candidat/concurent la 
[se insereaza numele operatorului economic-peroanajuridică) 
procedura de ..................................... pentru achiziţia de .......................................................... . 

[ se menţionează procedura] [se inserează, după caz, denumirea 
podusului, 

._._.---:~~:.:=-:-.::.~:::.::.-:-:: . .-. .-:::-::. :.:.:: ... : ........................ ::. :;Ta data de ..... ::::::.:-......................... : ...... . 
seviciului sau lucrării şi codul CPV] [se inserează data] 

organizată de ................................................................. declar pe proprie răspundere că: 
[se inserează numele autorităţii contractante] 

Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate: 

a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru 
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată 
încălcarea acestor obligaţii; 

b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe 
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei 
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, 
plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) operatorul economic s-a racut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte 
documentele justificative solicitate; 

i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 



procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 

semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

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. 
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, 

(nume persoana autorizata) 

-------------- ----



FORMULARUL 4 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRIN CIP ALELOR 
PRESTĂRI DE SERVICIIILUCRARI SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... . 
. . __ ._ ......... __ ...... _. ..... . ··CdenumireaJnumele--·si···-sediuliadresa-operatorului-·--

economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în 
tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg 
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. 
Subsenmatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ar 

(denumirea si adresa autoritaţii contractante) 
cu privire la orice aspect telmic si financiar in legatură cu activitatea noastră. 

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

Operator economic, 

(senmătura autorizată ) 



LISTA 

contractelor similare în ultimii 3 ani 

Contract nr. Titlul contractului 
(maxim 6) 

.. 
• Numele Ţara Valoarea Proporţia Calitatea Numele/ Origin Date Numele 
prestatorului finală totală derulată de ofertant denumire ea (început partenerilor, 

a ofertant ului a finanţă / dacă 
---'--"~----" .. _-- , . 

-~~._._"~. -'. contractului-" (%) clientului .rii. __ _ sfârşit) este 
(RON) cazul 

Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnatura autorizată) 



FORMULARUL 4.1 

CANDIDATUL/OFERTANTUL 

(denumirea/numele) 

EXPERIENTA SIMILARĂ*) 

1. Denumirea şi obiectul contractului: _______________ _ 
Numărul şi data contractului: ________________ _ 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________ _ 
Adresa beneficiarului/clientului: ---------------
Ţara: _______ _ 
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

. ·U·contractantunic.sau.contracJillltconducător (lider deaso<.;jaţie) 

U contractant asociat 

U subcontractant 

4. Valoarea contractului: 
exprimată în 
moneda în care 
s·a încheiat 

exprimată 

în echivalent 
euro 

contractul 
a) iniţială (la data semnării contractului): 
b) finală (la data finalizării contractului): 
5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: 

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi susţine experienţa similara: 

Operator economic, 

(numele reprezentantului legal, în clar) 

(semnatura autorizată) 

*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de 
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 



FORMULARUL 5 

OFERTANTUL înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. / _____ _ 

(denumirea / numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

Catre Sectorul 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr.lI-13 

Domnilor, 
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 menţionata, sa 
prestam Servicii topografice .. " ................ " .. """"""""""""""""""""""... pentru suma 
TOTALA de lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..... .lei. 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem serviciile de la 
.... '. semnarea contracTului decătre ambele părţi şi sa termilJ.amservlci.lfe-întermeii-de 4 luni. - ----

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 120 de zile. 
şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor constitui 
un contract angaj ant între noi. 

5. Precizam ca: 

D depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat 
în mod clar "alternativa"; 

D nu depunem oferta alternativa. 
(se bifeaza opţiunea corespunzatoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câştigatoare, sa 
constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta oferta pe care 
o puteţi primi. 
Data / / 
______ ., în calitate de __________ " legal autorizat sa semnez 

(semnatura) 
oferta pentru şi în numele ___ -,-,. __ -;---;-__ ;--______ _ 

(denumirea/numele operator economic) 



Anexa la Formularul de oferta 

CENTRALIZATOR 

Activitate UM Cantitate Pret unitar, Valoare totala 
leilUM lei, fara TV A 

Servicii 
topografice ......... 

------------------------- ---



FORMULARUL 6 
OFERTANTUL 

( denumirea/numele) 

DECLARATIE 

Privind asignrarea cu personal responsabil pentrn îndeplinirea contractului 

Subsemnatul ...................................................................................... , reprezentant împuternicit al 
................................... , (denumirea/numele şi sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinator al candidatului/ofertantului la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică " Servicii topografice ................................... .. " 
declar pe proprie răspundere că resursele de personal care vor fi responsabile cu indeplinirea 
contractului sunt, dupa cum urmeaza: 

Nr Num"e si" . FunctÎ6/S ii ... Diploma, atestat, Detalii 
" 

de . Contracfde colaliorare/rnunca 

crt Prenume ecializare certificat, contact pe perioada nedeterminata sau 

autorizatie, etc. (tel, email, determinata/ declaratie de 

fax) disponibil\tate/angajament tert 

sustinatorlsubcontr. 

l 

2 

... 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Înteleg, în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii. 
Totodata, declar ăa am luat la cunoştinţă de prevederile art. 292 "Falsul în declaraţii" din Codul penal 
referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei 
alte unităţi în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, 
potrivit legii ori imprejurărilor, declaraţia facută serveste pentru producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă" 

Data completării 

Operator economic, 

(semnatura autorizată) 



FORMULARUL 7 

OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
nr. / .2021 - -

(denumirea/numele) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

CMre~ ___ ~~ _____ ~~ ___ ~~ ___ _ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Ca urmare ... ~jI1vit~tiei dumneavoastră privind aJllicarea _Jlrg",,-d!!.rii __ . ..Jl.ent!.L1_.. atribuirea 
contractului noi __________ ~--. 

(denumirea contractului de achizitie publica) (denumirea/numele 
ofertantului) 
va transmitem alaturat urmatoarele: 

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __ copii: 
a) oferta pentru: _____ ~----------
b) documentele care insotesc oferta: 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

Data completarii _ . _ . 2021 

Cu stima, 

Operator economic, 

(semnatura autorizata) 



FORMULARUL 8 
OPERATOR ECONOMIC 

( denumirea/numele) 

ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI 

Subscrisa ........................................................................ , cu sediul în 
......................................................................................................... , 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr ............................ , CIF .................. , atribut 
fiscal ...... , reprezentată legal prin ...................................................... , în calitate de 
...................................................... , împuternicim prm prezenta pe 
...................................................... , domiciliat în ................................... . 
....................................... , identificat cu B.I./C.1. seria ...... , nr. .. ................ , CNP 
.............................. , eliberat de .............................. , la data de ............ , având funcţia de 
................................................... , să ne reprezinte la procedura de achiziţie directă 
organizată de autoritatea contractantă Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul atribuirii 

", -În-'lrrdeplirrireamarrdatului'său;împuternicitul va aveaurmătoarele'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 răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
4. 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 ce decurg din participarea la procedură. 
Nota: 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. ...................................... . 

reprezentata legal prin ...................................... .. 
(Nume, prenume) 

(Funcţie) 

(Semnatura reprezentant legal şi ştampila) 



FORMULARUL 9 

Operator economic 

(denumire) 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din 
Legea nr. 98/2016 

I.Subsemnatul/a ............ " .. """""". " .. """"" .. "" .. "" """"" "" .. "., reprezentant legal/împuternicit al 
."""."."""""""""""", (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
ofertant la achizitia publica de prestare servicii: 
" •••••••••••••••••••• " •••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••• lIdeclar pe 
proprie răspundere sub sancţiunea excluderii si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, 
ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce 
la apariţia unui conflict de interese în sensul ar!. 59-60 din Legea 98/2016, cum ar fi urmatoarele: 

"-a)-participarea'-în" procesul·-de-·-verificare/ evaluare . a ··selieităriler--de ·-partieipare/eferteler-a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte 
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii 
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă 
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe 
parcursul procesului de evaluare; 

d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociatlcandidatul/subcontractantul propus/terţul 
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat 
în procedura de atribuire; 

e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate 
pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al 
doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 
autorităţii contractante sau al fumizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 
atribuire. 

1) Situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociatlcandidatul/subcontractantul propus 
/tertul sustinator organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la 
purtator nu respecta prevederile art. 53 alin (2) si (3). 

Data completării Operator economic, 

(Ştampila şi semnătura autorizată în original) 



SECŢruNEA IV 

CONTRACT DE SERVICII 
Nr. / ___ _ 

1. Preambul 
în temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ŞI completările 

ulterioare s-a încheiat prezentul contract de servicii, Între: 

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULID BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Strada Chiristigiilor 
Nr. 11-13, Sector 2, Telefon: 209.60.00, Fax 252.44.46, Cod Unic de Înregistrare: 4204038, Cont 
trezorerie R037TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sectorului 2, in calitate de 
Autoritate, reprezentată prin Primar RADU NICOLAE MIRAIU, pe de o parte, 

-şi-- .. --... -.-------.-.--...... -... - .. 

S. C .................. , cu sediul în ............... , Str. ............. nr ............. , Etaj .............. , 
............ , Telefon: ................. , Fax: ............. , Cod Unic de înregistrare ................. , 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul ..................... , Cont Trezorerie 
....................... , deschis la ......................................... , reprezentată prin .................. , în 
calitate de Contractant, denumit in continuare Contractant pe de altă parte. 

2. Definiţii 

2.1 În prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel: 
a) contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b) autoritate şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c) preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritate, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului; 
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la 
prezentul contract şi pe care contractantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate 
conform contractului; 
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, 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, embargo, 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; 
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile 

4. Obiectul principal al contractului 



4.1 - Contractantul se obligă să presteze Servicii de topografice în vederea efectuarii ridicărilor 
topografice ale unor bunuri imobile situate in vecinătatea acumulari lor de apa" Salba de lacuri 
situata pe raza teritoriului admnistrativ a Sectorului 2 ( TRONSON 1 - Zona lacului Tei , 
TRONSON II- Zona Lcului Plumbuita, TRONSON III- Zona Valea Saulei, TRONSON IV - Zona 
Raul Colentina si Lacul fundeni, TRONSON V - Zona Lacului Dobroiesti si Panteliomon) pentru 
proiectul" Amenajare, reconfigurare, sistematizarea zonelor ( malurilor ) aferente salbei de lacuri 
situata pe raza teritoriului administrativa a Sectorului 2, în conformitate cu specificaţiile caietului de 
sarcini şi a ofertei tehnice, anexe la contract. Contractantul se obligă să ofere cumulativ serviciile în 
conformitate cu obligaţiile asumate în Caietul de sarcini. 
4.2- Autoritatea se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

5. Preţul contractului 

5.1 Preţul serviciilor prestate este de .......... lei, la care se adaugă TVA în valoare de ...... .lei. 
5.2 Preţul total al contractului este ferm, în lei şi nu se modifica pe toată perioada de derulare a 
contractului. 

6. Durata contractului 

Durata prezentului contract este de la 12 luni de la . 

7. Executarea contractului 

7.1 Executarea contractului începe de la data transmiteri ordinului de începere de către autoritatea 
contractantă. 

8. Documentele contractului 

8.1 Contractul cuprinde prezentele condiţii contractuale, precum şi următoarele documente, care fac 
parte integrantă din contract: 

a- propunerea tehnică; 
b- propunerea financiară; 
c- caietul de sarcini; 
d- garanţia de bună execuţie. 

9. Garanţia de bună execuţie a contractului 

9.1 Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din 
valoarea contractului rară TV A, respectiv suma de ................ lei. 
9.2 Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru contractantul, precizând totodată obligaţiile care nu au 
fost respectate. 
9.3 Autoritatea se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea 
obligaţiilor asumate. 

10. Obligaţiile principale ale contractantului 

10.1 Contractantul se obligă să presteze de topografice în vederea efectuarii ridicărilor topografice 
ale unor bunuri imobile situate in vecinătatea acumulari lor de apa" Salba de lacuri situata pe raza 
teritoriului admnistrativ a Sectorului 2 (TRONSON 1 - Zona lacului Tei ,TRONSON II- Zona Lcului 
Plumbuita, TRONSON 1II- Zona Valea Saulei, TRONSON IV - Zona Raul Colentina si Lacul 
fundeni, TRONSON V - Zona Lacului Dobroiesti si Panteliomon) pentru proiectul" Amenajare, 
reconfigurare, sistematizarea zonelor ( malurilor ) aferente salbei de lacuri situata pe raza teritoriului 



administrativa a Sectorului 2 , în conformitate cu specificaţiile caietului de sarcini şi a ofertei tehnice, 
anexe la contract. 
10.2 Contractantul se obligă să despăgubească autoritatea 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 achiziţionate şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

11 Obligaţiile principale ale autorităţii 

11.1 Autoritatea se obligă să recepţioneze serviciile prestate, în termenul convenit în conformitate cu 
prevederile Art. 4.1.(1) din prezentul contract. 
11.2 Autoritatea se obligă să plătească preţul convenit către contractant în 30 zile de la data emiterii 
facturii şi înregistrarea acesteia la Registratura Primariei Sectorului 2, numai după semnarea procesului 
verbal de recepţie calitativă. 
11.3 Dacă autoritatea nu onorează facturile în termen de 5 zile de la expirarea perioadei prevăzute 
convenite, contractantul are dreptul de a aplica prevederile Art. 12.3. 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
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şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
12.2 În cazul nerespectării de catre contractant din vina sa exclusivă, a termenului de prestare prevazut 
la Art. 4.1 autoritatea are dreptul de a deduce penalităţi în cuantum de 0,1% din valoarea contractului 
pentru fiecare zi de întarziere, până la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate. 
12.3 În cazul nerespectarii de catre autoritate a termenului de plată prevăzut la Art. 11.2, contractantul 
are dreptul de a deduce penalităţi în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de 
întarziere, până la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate. 
12.4 Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
contractantului, 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 contractant. În 
acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

13. Alte responsabilităţi ale contractantului 

13.1 (1) Contractantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

(2) Contractantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele şi echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi 
pentru contract, astfel cum este descris in oferta tehnică. 
13.2 Contractantul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

14. Alte responsabilităţi ale autoritatii 

14.1 Autoritatea se obligă să pună la dispoziţia contractantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
le detine şi le consideră necesare îndeplinirii contractului. 

15. Recepţie şi verificări 

15.1 Autoritatea are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu cerinţele caietului de sarcini şi cu prevederile din propunerea tehnică. 



15.2 Verificarile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, astfel: 
a) în cazul în care autoritatea are observaţii privind conformitatea serviciilor, acestea trebuie 

transmise contractantului în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea acestora. 
b) în cazul în care nu există observaţii, se va încheia procesul verbal de recepţie, iar contractantul 

va emite către autoritate factura reprezentând contravaloarea serviciilor contractate şi predate. 
c) Receptia serviciilor se va face de către o comisie constituită din reprezentanţi desemnaţi din 

cadrul institutiei. 

16. Începere,finalizare, Întârzieri, sistare 

16.l (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen 
care se calculează de la data transmiterii ordinului de începere. 

(2) În cazul în care: 
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului, sau 
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 
către contractant, îndreptăţesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, 
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 
16.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul nu respectă termenul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, autorităţii. Modificarea perioadei de prestare se face 
cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
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întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritatii de a solicita penalităţi contractantului 
conform Art.12.2. 

17. Ajustarea preţului contractului 

17.l Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de autoritate contractantului sunt cele declarate în 
propunerea financiara, anexa la prezentul contract. 

18. Amendamente 

18.1 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. 

19. Forţa majoră 

19.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3 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. 
19.4 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. 

19.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, rară ca 
vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 

20. Soluţionarea litigii/or 

20.1 Partile contractante vor face 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. 
20.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, părtile contractante nu reuşesc să 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România. 



21. Prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal 

21.1 În scopul executării contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal 
privind angajaţii şi / sau reprezentanţii celeilalte Părţi; 
21.2 Părţile au luat cunoştinţă că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecţia 
Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, şi fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se 
conformează cu prevederile Regulamentului; 
21.3 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte 
se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, 
incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislaţia de punere în aplicare şi deciziile 
pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în 
legătură cu acestea. 
21.4 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părţi date cu caracter personal privind angajaţii sau 
reprezentanţii săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de 
identificare, poziţie, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaţilor/reprezentanţilor legali. 
21.5 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile iau cunoştinţă şi convin ca fiecare Parte să determine, în 
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cu acest contract. Mai precis, Părţile convin prin prezenta şi confirmă că nu o să acţioneze ca operatori 
asociaţi sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte 
acţionând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul 
contract, şi niciuna dintre Părţi nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a 
legislaţiei aplicabile. 
21.6 În cazul în care apar circumstanţe în care oricare dintre Părţi acţionează ca o persoană 
împuternicită a celeilalte Părţi, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest 
contract, Părţile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din 
articolele 28 şi 26 din Regulament, precum şi cu alte prevederi legale relevante. 

22. Subcontractanţi 

22.1 Contractantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2 Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu 
subcontractanţii desemnaţi. 

22.3 Lista subcontractanţilor cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract. 
22.4 Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată şi 
supusă aprobării prealabile a autorităţi. 
22.5 Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă şi exprimată în scris a autorităţi sau 
orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant unei terţe părţi va fi considerată o încălcare a 
prezentului contract. 

23. Drepturi de proprietate intelectuală 
23.1 - Orice rapoarte şi date elaborate de Prestator sau de personalul său în executarea prezentului 
contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, 
Prestatorul va remite toate aceste documente şi date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale 
acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără 
acordul scris prealabil al Achizitorului. 
23.2 - Prestatorul nu va face referire la serviciile care fac obiectul prezentului contract în cursul 
prestării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără 

acordul scris prealabil al acesteia. 
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23.3 - Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 
intelectuală, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a 
Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, 
fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi 
de proprietate intelectuală. 

24. Limba care guvernează contractul 

24.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

25. Comunicări 

25.1 (1) Orice comunicare între 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. 
25.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

26. Legea aplicabilă contractului 

-26A-ContractuLvafiinterpretaLconforrn legilor din România ...... . 
26.2 Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Autoritate, Contractant, 


