Formular nľ. 1

oF'EIłTANT

Înľegist la
đata

lÍ

autoľităţii contľactantę
oľa

(denumiľea şi datele ofeľtantului)

IRE

DE

i

Cătrę, MUNICIPruL SLoBOZIA' S!r. Ipiscopiei,I r.

Ca urmaľe a irrvitaţiei nĺ'
contractului dę achiziţie publică

CALITĂŢII SERVICIILoR So
MÜNICIPIUL sLoBoZIA PRIN

(ZONA BORA),

din
E!aboľaľe studiu
rE SI ASI(
SI
INSTRUC

noi
opeľatorului economic), vă tľansmite1n Llătuľat uľn
mod viz

- Pachetul/plicul sigilat şi
a) oferta;

l.

Judeţ Ialomita, România

învederea atľibuiľrr
fezabilitate: CREŞTEREA
EDUCAŢIEI TIMPUIuI IN
AI{EA UNEI cRĂunrľn
(ĺlenumiľeďnumele

înoľiginal:

b) documentele carę însoţesc

9

Avem speľanţa că oferta noast1ă

coľespl

Data completării

Ofertant,
au

va satisface ceľintele
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CONSIMTAMANT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL

Municipiul Slobozia colectează şi procesează datele cu caracter
personal strĺct Înconformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016ĺ679
privind protecţia persoanelor'Íizice Înceea ce prĺveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şĺlibera circulaţie a acestor date.

Prin semnarea prezentului document, Îmiexprim consiľnţământul
prĺvind prelucrarea datelor mele cu caracter personal Înscopul soiuţionării
solicităriĺ mele, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2O16i679
şi
declaľ că am fost informat referitor la prevederile Regulamentului (UE)
z016ĺ679 privind protecţia persoanelor fizice Înceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date că mişi
au fost aduse la cunoştĺnţădrepturile si responsabilităţile mele prevăzute În
Regulamentul (UE) 20161679.
DATA,

I

t20

SEMNĂTURA PERSoANEt VlzATE,
(Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal)

Foľmular nr. 2
(d e numiľ

e

a/nume l e ofeľ t ant)

FORMUĺ-,AR DE ()FERTA
Cătľe'

MUNICII'IUL SLOB0ZIA, Stľ. }lpiscopici.l\r.

România

1.

Slobozia, Judcţ lalomita,

1. Examinând docrrmentaţia de atľibuire, subsemĺraţii, ľepľezentanţi ai ofeľtantului ...'..
(denumiľea/numeĺe ofertantulu| ne ofeľim ca' înocnfoľmitate cu prevedeľile şi cerinţele
cupľinse îndocumentaţia mai sus mentionată, să pľestăm Elaborare studiu de Í'ezabilitate:
CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIII'OR SOCIALE ŞIASIGURAREA EDUCAŢIEI
TIMPURII IN MUNICIPIUL SLoBozIA I RIN (_--oNSTRUCŢIA ŞIDoT'AREA UNEI
G]{ĂDINIŢII (ZoNA I}oRA)pentľu suĺna de ''..'... ..'.
..'. (suma înliteľe şi încifľe,
precum şi moneda ofeľtei) platibilă după recepţia seľ.,,icii1or' la care se adaugă TVA învaloaľe

'.'.'......'.

(suma îniiteľe şi încifi"e, pľecum şi moneda oferţei).
2. Ne angajănr ca, încazu|încaľe oferLa noastľă este stabilită câştigătoaľe, să pľestăm seľviciile
dę

din anexă, îrrgľa|rcui de timp solicitat de autoritatea contľactantă (se va indica anexa la
formulaľ)'

3. Ne

angajăm

să

menţinem această ofeľţă valabilă pentľu o durată
zile (duľata înĺiteľeşi cfľe)

de

respectiv până la data de
'.... (ziua/luna/anul) şi ea va ľămâne obligatoľie pentľu noi
poate
fi
acceptată
oricând
înainte
de expiľarea peľioadei de valabilitate.
şi
4. Anr îlrţelesşi oonsinrţim că, încazu|în.cateofeĺta lroastľă este stabilită ca fiind câştigătoaľe,
să constituim gaľanţia cle bună execuţie înconforńitate cu pľevederile din dccumentaţia de

atľibuiľe.

5. Pľecizăm cá' (se bi.fează opţiunea corespunzătoaľe)

|-| depunem oÍ'eľtăalteľnativă, ale caľei detalii sunt pľezentatę într-unfoľmulaľ de ofertă
înmo d cl aľ,,alteľn ativ á" l " altá ofeľtă''..
|-| nu depunem ofertă alteĺnativčĺ.

sep aľa1, marcat

6. Până la încheieľeaşi semnarea contľacţului de achizi1ie publică aceasta ofeftă, împreunăcu
comtlnícarea tľanstnisă de dumneavoastl'ă, pľin caľc oferta noastľă este acceptată ca fiind
câştigătoaľe, VoI constitui un contľact angajant întľer:oi.

7. Înţeiegetncă nu sunteţi obligaţi să acceptaţi ofeľte cu cel nrai soăzut pľeţ sau oľice ofeľtă
primită'

Data

/

/

(nume, pĺ'enume şi se ĺ,nnătuľčí),

încalitate de

1,.^s.

...'..... iegal autoľi;ĺatsă semnez ofeľta pentľu şi înrrunrele
o ľ l ĺ'ui e c o no mi c )

(d e num iľ e a/nl łm e ĺ e o p er at

i

OFERTANTUL
Anexa

1 la

Foľmu|ar nr.2

CENTRALIZATOR DE PREŢURtr-CIF'ERTA VALORICĂ
){ľ.

)ľt.

D enum

iľe cap itol l activ itatę

Valoaľę faľa

rvA

(LEr)

)

.)

TOTAL GENERAL

i

:,.

rvA

(LEr)

Valoaľe cu

(LEr)

TVA
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PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

Municipiul Slobozia colectează şi procesează datele cu caracteŕ'personal strict În
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016ĺ679 privind protecţia persoanelor
fizice înceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţĺe a acestor
date.

Prin semnarea prezentului document, Îmiexprim consimţământul privĺnd prelucrarea
datelor mele cu caracter personal Înscopul soluţionării solicitării mele, cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) 2.016ĺ679 şi declar că am fost informat referitor la
prevederile Regulamentului (UE) 20161679 privind protecţia persoanelor fizice Înceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date
şi
că mi-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi responsabilităţile mele prevăzute În
Regulamentul (UE) 20161679.
DATA,

ĺ

l20

SEMNĂTURA PERSoAN E! VlzATE,
(Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal)

Formulaľ nr.

3

OFEI{TANI'UL
(denumireďnumele)

DECLARAŢIE PRIVIND CoNDI'ţ'IILE DE MUNCĂ şr ľRoTECŢIA MUNCII

Subsemnatul ...'..'.......
(ĺlenurniľea oíeľtantului) declaľ pe pľopľiaľaspundeľe
că mă angajez să pľestez serviciile, pe paľcuľsul îndepliniľiicontľactului' înconformitate cu
ľegulile obligatoľii ręfeľitoaľe la condi1iite de muncă şi de protecţie a muncii, caľę sunt în
vigoaľe înRomânia'

Dę asemenea, declaľ pe propria ĺ'aspundeľe c.ă la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile ľeferitoare la condi1iile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentľu
îndepliniľeaacestoľ obligaţii.

Data cornpletăľii

ofęrtant,
(s

emnătura autor izatá)

Foľmulaľ nľ.4

OFERTANTUL
(clenumiľeďnumele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPĺICTAREA LEGISLAŢIEI DE MEDIU, ÎN
DOMENIUL soCIAL ŞIAL RELATIILOR DE MUNCĂ
Pľin această declaraţie
participant

subsemnat(ul)/a

ľepľezentant legal al
achizi1ia diiecĺă peúľuatľibuiľea contľaotului dę scrvicii
Í'ezabilit$.te: CREŞTEREA CALITĂŢI SERyICIILSR

la

privind Iilaboraľc studiu de
SOCI^LE ŞIASIGURAREA EDUCAŢIEI TINłPURII ÎNMUNICÎPIULSLoB oZI^
PRIN CONSTRUCŢIA ŞIDOTAREA UNEI GRĂDINIŢE (ZoNA BotŁĄ), organizatá de
Municipiul SLOBOZIA.

DECLAR PE PRoPRn RĂspĺĺľĺDERE,sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de
fals îndeclaľaţii, că la întocmirea ofeitei s-a ţinut cont clę pľevedeľile legislaţiei naţionale
şi
europene învigoaľe îndomeniul medilrlui' social şi al ľelaţiiloľde muncă, de asemenea
declarăm çă' încazul încaľe vom fi sęmnataľi ai contraotultri de prestări seľvicii Elaboľaľe

studĺu de fezabilitate: CREŞTEREĺ!CALITĂŢII sERVICIILoR SOCIALE şI
ASIGUIąAIłEA EDUCAŢIEI TIMPURII Îľ íłuľĺcĺl,n-ĺL
SL9B9ZIA I,RIN
CONSI'I{UCŢIA ŞIDoTAREA
cnĂorľrŢE (ZONA I}ORA) Vom ľespecta şi
implementa pľestarea serviciilor

eufopenę pľivind mediul, relaţiile sociąle

înofęrtă

de muncă.

confoľm reglementăľilor naţionale şi

Data completării

Ofertant,
(s

elnnătu ľa aú;oľizatá)

Foľmulaľ nr.

5

MODEL ACORI} DB SUBCONŢI{ACTARB
nľ

I'a colrtractul de achizi1ie publică nľ... .. 'l .. '..... încheiatîntľe
pľestarea serviciilor "Elaboľaľe studiu do fezabilitate:

CĘEŞTEREAC
ŢII SERvICjIlĺ,oR SOCĺALE ŞIASIGUIąAREA EI) UCAŢIEI
TIMI'URIĺ ÎľľĺuNrCIPIUL SLoBoiĺIA I'RIN CoNSTI{U CŢIÄ ŞIDoTAIułA UNBI
c4łolľlŢE (ZoNA IIoRA)".

cu sediul în
Diľcctor Gęnęľal si

Diľector Economic, ĺJenrlmită înce]ĺ, çę utmează.contracţant general
si

SC

cu sediul

pľm
ic, denumită încele ce

în
(adľesa,tel',fax)

Diľector Geneľal şi

f)iľęctoľ

subcontractani.

2.

ce
(s

Contľactantril geneľal va plăti

Í'eľteiprezerltate dę subcontľactant.
r:.i

întetlnen cle
(zile) de
ii întoçmitede subconttactant,

ioac1a

ľespectivă.
scľvicii]or

plata
BO

contract

eľ v ici i)

Valoaľea seĺviciilor este

,

laç obiectul prezentului

uľmătoarelę surne

de çătre contľactantul geneľal
ĺ;erviciiloľpľestate.

face

în limita asiguľăĺii finanţării

dę ĺ;ătľebeneficiaĺul

seľviciiior, Municipiul

Aľt.4. l)urata de pľestare a
este înconÍ'oľmitate cu
contľactul, esalonată conform gľaťrculuiallłxă' Ia contiact.
Aľt.S. Duľata garanţiei de bună pľestarł este de
luni şi începede la data semnăľii
procesului verbal încheiatla terminaľea
(seľviciiľoł'r\

Aľt.6' ConĹľactarrtLrl geneľal va pľeda subantreprenonllr;i ĺlocumentaţia completă veľiťlcată cu
dispoziţii1e legale.
3.

Alte dispozitii:

Art.7, Pentľu neľespectarea teľmenului de ťtnalizarc a seľviciiloľ şi neîncadľareadin vina
subcontractantului, îndurata de ĺlrestaľe angajâtă, de contľactantul geneľal înfaţa
benęficiaľului, subcontractantul va plătii penalităçi de
% pe zi întaľzieľedin valoaľea
serviciiloľ ner ęalizate la teľmęn.
Pentľu neľespectarea
d"o plată prerĺăzute la aľt'3. , contľactantul geneľal va
plăti ponalitáţi de
pe
%o
zi
la suma daľorată
Aľt.8. Subconlľaclantul se angaj ează.
de contľactĺrnt cu aceleaşi obligaţii şi ľesponsabilită1i
pe oaľe contľactantul le are faţă de invostttoľ conÍilľm contractului Elaboraľc studiu de
fezabilitate: CREŞTEIłEACALIT Ţĺl SERVICilLoR SoCIALE ŞIASIGURAREA
EDUCAŢIEI TIMPURII ÎN
fiPIUL SI,OBOZIA PRIN CONSTRTICTIA SI
DOTAREA UNEI GRĂDINITE
BORA )
Aľt.9. Neîntelegeľiledintre părţi se
tlezolva pe cale amiabilă' Dacă acest lucľu nu este
posibil, litigiile Se Voľ soluţiona pe cal l"gală.
parte.

Pľezclrtul oontľact s-a încheia îndouă cxetrrplaľe, oâto un exemplar pentľu fiecaľe

(conĺracĺani)

(subcontľactcĺnt)

Formular'nľ.

6

OFERTANTUL
(denumireďnumele)

LIs:ľĂ

CU tţUB C oN ]]I{ACTÄN ŢII
SPECIALIZAI{EA
ACESTOIł'A
ŞI

o fertant/c andi datlrepľe zęntant
sodirii/adľesa candidatului/ofeľtantrrlui), declaľ
fals înacte ptrblice, oă datele prezentate în

Nľ

Dentlmiľe /nume

Datele de ľecun laşteľe ale

cl t

subcontľactant

subcontľact mţiloľ

Specializaľe

Paľteďpăţile din
contract ce urmeazá a
f,l

ofeľtirpt,
nătuľă
autorizaIá)
isem

al

pĺopna
de mai

}'oľmulaľ nľ. 7
Terţ susţinătoľ tellriç
(denumiľea)

ANGAJAMENT

pľivind susţilĺeľeatchnieä - expeľientă similaľă
a ofeľtanttlIui/gľupului dc operatoľi economici
Cătľe, Ml'-INICIPIUL sLOBOZIA, Stľ. Episcopiei, Nľ. 1. Slobozia, .ltrdeţ IaIomiţa, România

atľibuiľea contľactului Elaboľaľe studiu de Í'ezabilitate:
oR SOCIAIE ŞIASIGURAREA EDUC.ĄŢIEI TIMPURII

BORA), noi ..,...
(
(acĺľesateţrrlui susţinătoľ tehnic),

CONSTRUCŢIA ŞIDOTAI{EA UNEI cnĂnrľrŢE (ZONA

ne

ofeľtantul ui /grupului de opeľatoľi
contractului, să gaľantăm, necondi
pentru înclcpliniľeacontľaclului
urmeazá a ĺl îrrcheiat îrrtľeofeľtant şi
Acoľc1aľea srrsţineľii tehnice
fost inclusc înpľopuncľca telrnică.
Noi,..........
ľăspundem faţá đeautoľitatea
experien1ei similare caľe ľezultă din
Pľezentul document
afi. 782, alin. (1) şi (2) din Legea
conhaclantę cle a soiicita, înmod legi
dę
susţineľe tehnică
ofeľtantu] j /c ancl i cJ atu1 ui/grupului de
r-l

ti'rţului susţiłător tehnic), având sediul înľegistľatla
bligăm ca, în tuaţia încaľe contľactantul
(denurniľea
ioi) întâm
dificultăţi de natură tehnică, pe pal-cuľsul derulării
irevocabil
c ontľactant e acl izito are, susţineľe a telrni că
ľni ofeľtei p
te şi a contľactului de aohiziţie publioă ce
tatęa

irnplică altĺ:

sturi pentľu achizitot, cu excepţia celoľ caľe au

.. (denumiľea

susţinător tehnic), dęclaľăm că înţelegemsă
prezentului angajament, înlegătuľă cu susţineĺea
prezentului Angaj ament.
aĺtga3amentul
feľm încheiatînconfoľmitate cu pľevecleľilo
achizi1iile publice' caľe dă dreptul autoľităţii
cătľe noi a obligaţiiloľ asumate pľin angajamentul
açordat
(denurniľea
toĺi eco
ci)

Da|a complctăiĺii,

feľţ susţirrătoľ,
(s

e

mnătl-lľă autor izatá)

Ancxa nľ. ĺ la Arrgajament ferm privirlĺl susţineľea tĺ.:hnica -_ Expeľientäsimilară
Teľţ susţină1or tehnic
(cletruĺni ľca/numcl e)

DECL'ţląAŢtrE
I,RI\/IN Đ EXPEIŁINŢA SIMrLARĂ

:::ll-l1ll]'''''',

i;;;;i;;

i#Jľ'"J:,,xŢ,::T3'î;,'ŢľJÍľ.:;Jľ,'.l:.J,ffil
ť

.''.'.'' (aĺjľesa terţulr"li susţinătoľ tehnic)' tel.: ....'.....'

......,....
e-mail:
înmatľicttlaľe/înľegistľaľe
dc activilalc, pe clolnenii: _------lpľopľir'r)
fax:

Certif,rca1- de

(rľ. înnratľicrrlarę/înĺegistľaľe,
d.ata),obiectu1
(înconfoľmitale cu pľevedeľile din statutrrl

Activităţi CAEN pentru caľE există autorizare

(se va solicita dupá caz,
ccr1ifrcaĹlrl constatatoľ conloľm căľuia opĺ:ľatoľulecĺ;n,:mic îndcplirreşte
condi ţiilĺ:ĺlc luncţionaľe spcciĺ-lcc
pentľu aotivitatea CAEN încare
obiectul contľactului de aclrizi1ie)

Birourile filialeloľ/sucuľsaleloľ locale,

este cazui:

1

(adľese complete, telefoďfax,

cl ę:

2.

înmatľiculaľe/inĺegistľaľe)

dcolaľ pe propr'ia ľăspundeľe, sub
aplicabile faptei de fals înacto publice, că datele prezentate
întabelul cle nrai jos sunt complete
coľecte înfiecare detalirr şi întelegcă autoľitatea contractantá are
dľeptul cJe a solicita, înscopul Veľl
ĺii şi corrfi ľmăľii declaľaţiiloľ' sitrraţiiioľ şi doctrmenteloľ caľe
însoţeScofcľta' oľice ilrfoľmaţii
scopul veľiÍicăľiidatel oľ dirr ptezenta declaľaţie.
*) Se pľccizeazá caliÍał'ea
încaľe a
pat 1a îndepiiniľeacontľactului' carc poate fi de: contľactant
unic
sau contľactant conducător (lideľ de
; contractant asociat; subcontľactant.
**) Se vaprecizadata
dę începereşi de ťln alizar e a ccli ltľactu lui'

Subsemnatul autoľizez

juľidice să, ţuľnizezę infoľma

(denunril:ea şi adľcsa autoľităţii
activiĺatea noastľă.
Nľ.
clt.

Obicct
conţl'act

CPV

Dęnuln
nunrelę

benęficiaľultlĺ/
.l
clięntulu
Adľesa

societate comeľcială. banoă, alte persoane
nte) cu pľi.riľe la orice aspect telmic şi financiaľ în

Calitatea r)

PľocctrL
Pľe1 total

coĺttľact

pľcstatclľ (oń)

Pęľioada de
dęľulaľe a

coiltĺactului
**

)
I

2

opeľatoľ econonĺic,
Nłnle si prenulne.

îndeplinit ĺ1e

cĺutoľizaţă)

6

8

)

Foľmulaľ nr.

Acoľd de as,ocieľe
Nľ
l.

8

din.

PĂRT] I-F, ACORD tjLUI

Aľt. 1 Pľezont'll acoľd se încheieîntľe
S.C.

)

telefon

.

sediul în

sub nĺ..
.deschis

.

..,stľ

....,cocl de

rcprezentată

f.lncţia de'...

LIDER DE ASOCIERE

'

încalitate de

de

asociat

-

şi

S.C.
Nľ.''

., telefon

sediul îł
..

sub nľ....
...deschis

la.
ayând

ASOCIAT

.',înmatľiculatakł I{egistľul Comerţului din
,ooĺj ĺle identificaľe fiscală'..'.'.
.....''...,, cont

funciia.

repĺe'zentată
. încalitate

de

dc
do

şi
2,

OBIEC UL ACOI{DULUI

2.1 Asociaţii au convenit sá desftşoaľe
a) par'tic,ipa ľęalapľooeduľad,e achizitrie

contľztclului Iłlaboľaľestudiu d'e feza
ŞI
SI
b)
câştigătoare

comun următoarelę activi
blică oľgani'zatá deNI nnicipiul SI.OIIOZIA pentľtl atribuiľea

CRE ŞT'EREA CALITĂŢII S!]R VICIILOR SOCIALE
MI.INIC]PIUL SI,, OB AZIA PRIN CONSTRUCTI.ţ
BoRÁ)

achiziţie publică

in

çazul desemnăľii oÍbľteicomunę ca fiind

2'2 Alte activitaçi cę se Voľ ľealizaîn
I

2

2.3 Contľibuţia fillanc iară.lteţnicá/ptc
publică estc:
1

Ż

a fiec'eľei pălţi la îĺldepliniľeacontľactului de achizi1ie

% s.c
% S.C

2.4 Repaľtizaľea bcneÍlciiloľsau
efectua pľopoľţionalcri cota de

rezultaÍr'
fiecăľui

activităţile comune desfüşuľątĺ;de asociaţi se va
respectiv

S.C.

1,

9/o

2.

% S.C.

DI]RATA ACORDULUI

3.

1 Duľata asocieľii constituite înbazit pŢezentului acoľd este egală cu peľioada dęľulăľii proceduľii
de
atľibuiĺeşi se prelr-lngeşte ooľespunzăieľ ĺ;u peľioada d-e îndepliniľea corrtľacturlui ( încazul desęmnăľií
asocicľii ĺ;a fiincl câştigătoaľe a procedtl-ľii tle achiziçic)
3'

- 4.

CONDiŢIILE DE ADMINISTRARE

ŞICONDUCERE

A ASOCIERII

4'1 Se împuteľniceşteSC.....

avän,J' calitatęa de lider al asociaţiei pentrtl întocmirea
ofertei comune' semnaľea şi depuneľea acesteia înnuĺnele pentľu asocierea constituită pľin
pľezentul
şi

acoľd.
4.2 Se împuteľnioeşteSC.'....
..'...., având calitatea de lider al asociaţiei pentru seÍmaľea
contľactului cle achizi1ie publică înnumele şi pentru asocieľea constituită pľin prezentul
acoľd, îĺ
cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoaľe łl procedurii cie achizi1ie'

RĂSPUND]]I{E

5.

5.l Pă4ile vor

răspuncle solidaĺ şi irrdi

ľesponsabilităţile decuľgând din sau în

4. ALTE CLAUZE
6'1 Asociaţii convin sa se susţină
acorclându-şi sprijin de natuľa tehnica,

înfaţa i}ĺ:neťrciaľuluiînceea ce pľiveştc toate obli gaţiilc şi
cu Contractul.

ę câte ori va fi nevoie pe tot paľcuľsulrealizăĺij contľactului,
a

saliisi logistica oľi de câte oľi situaţia o cele.

6.2 Nici lrna dintľe Paţi nu va fi
sau sa tľansmită cota sa sau pafte,

ta sa vânđii.cesionęze sau înoľice alta modalitate sa gľeveZe
aceasta altfel decât pľin efectul legii şi pľin ob1ineľea
lalte I'
cat şi a ĺ]eneficiaĺului.

acoľd se completęazáîn
contľactului ce sę va

ce pľiveştc termenele şi condi1iilc de prestaľe a lucľărliloľ, cu
(lideľul de asocieľe) şi BeneÍiciaľ

consinrţälnântultli scľis pĺealabi1 atât al
6.3

5.

SED

asocieľii va ťr in

7.1

fax,
s.

'.(adresa completa, nľ. de tel; nľ. de

)

ÎNc

8.1

ASOCIERII

ACORDULUI ĐE AS

Asoci

înceteazăprin
comună a membrilor
duľatei pentru Câľo S_ä:
linirea sau imposibili
de păľţi;
d)
caz.urí prer'ăzute de lege ;
a)
b)
c)

9. CO
9.Í

aĺ:oľĺtrlidc asocieľe;

îndepliniľii

CĂRI
cotnunicaľe întľepărţi este

ectivului de activitate sau a obligaţiiloľ asumate

i

îndepliłlitădacă se va face înscľis. şi va
la art.
1?_.

ťr

tľansmisă la

9.ZDe comun acoľd, asociaţii pot
10.

şi alte modalităçi de comunicare.

Litigii

10.1 Litigiile intęľveĺlite întľepă4i

vrlľ soluţiona pe calę amiabilá,

soluţionate de cătrę instanţa de

competentă

Pľeąentul acoľd de asocierę s-a
unulpentru fiecaľe parte şi unul pentru

..'.''
co;:rtľactantă'

LIDER ASOCIAT
Semnătura

ASOCIAT

1

Semnătura.

t3

iu încaz

În

ĺJ'ę neľezolr.are

voľ fi

exemplaľe oľiginale, câte

Foľmulaľul nr.

(denumiľc oferĺant)

9

(nodeĺ oľientaţiv)

DccIaľaţie pc proprie ľăspundeľe pľivind paľţca/păľţiledin pľopuneľea tehnică
şi/sau din
přopunercĺt ĺ'inanciară declaľate conÍiĺlenţiale,clasificatc sau protejate de un dľcpt
de pľopľietatc
inteleĺ:trrală

Cătľe, MUNICIPIUL sLoBoZIA, Stľ. Episcopiei, Nr.

1. Slobozia' Judeţ Ialomiţa,

Rĺlmânia

Subsemnatul, ľeprezentant împuternicit al
(denumiľea/numeĺ.e
socieĺă|ii oferĺante), declar pe pľopľia ľăspuncĺerc că' pentľu atľibuiľea contľactului
cle achizi1ie publică
având ca obiect Elaboľaľe studiu
fezabilitatę: CREŞTEREACALITĂ ŢII SEIłVICIILoR
SOCI^LE ŞIASIGIjRAREA ED[.I (;ł\ŢIEI TIIţ{PURII ÎľľĺuľrCIPIUL SLoBOZIA

CONSTIŁUCŢ'Iz\ ŞIDOTARBA
SLOBOZIA, oonf. art. 123 alin (l)
atribuiľea contľactului de achiziţie
publice, cu modificările si
din pľopunerea financiaľă sunt

intelectuală, înbaza legislaţiei apli

1.

2.

PIłIN
GRĂDI'rNIŢE (ZoNA Bol{A), aplicată cĺe Municipiu-t
HG nr. 395/2076 ĺlc aplicare a p revederilor referitoaľcl lĺr
biĺcă/acoľdultri-cadľu din Legea nr. 98ĺ2016 privind achiziţiile

EI

ltIteľioaľe, rnnrătoaľele infoľmaţii din pľopunęĺeatehnică
şi/sau

clasifica ţe sau sunt pľoteiate de un drept đepľopľietate

oferta tehnică'. .
o'ľcrta ľlnanciaľă
Subsemnatrrl, declar că

Data complętăľii

(nuĺłleĺe

şi

pľenumel e ľepľezent anfutltĺ i
(s

te

gaĺ)

emnătur a repľezentĺntuĺuiĺe gat)
(rłĺampila

S o

cietăţi i)

tr'oľmulaľ llľ. 10
.Ąl{

()I{G^NIZARE

ŞIl\4lt

PRo

I'

t'Nlllui

DoloGŢĐ(Se

TI'IINI CĂ

conrpletęazia de cătľe ofertant)

Metodologia şi planul ćĺelucru sunt
c}ił:ic şi obligatoľii ale oĺěľteitęhrlice. ofeľta telrnică
tľebuie y:rezerltatia înuľmătoarea structu ľă
a) metodologia pentru rcalizaręa s
b) planul de lucľu pentľu rcalizarca
c) peľsonalul utilizat pentľu rcalizarca
ciiloĺ şi organizaľea acestuia.
a) MctĺtĺIologia:Îriaceastă secţiune
e să pľe;:entaţi modul încaľe dumneavoastră' încalitate
de
ofertant, înţelegeţi:
- obiectivele con1ractului
pľin caicllill de saľcini;
şi saľcinile stabi]
- rnoclu] cle aboľclaľe ce Va fi uľmat în
seľr iciiloľ, inclusiv descľieľca conccptulu i
utĺlizat penĹľu
atingerea obicctiveloľ contľactului;
- metoĺ]ologia cle rca|i,zaľe a actiVităţilol
scopul ob1ilreľii ľezultatełoľaşteptatc
Cel prrţin uľnrătoaľelę infoľmaţii tľe
tate aici
- pľevedeľile legale îndomeniul de acti
afeľent ĺbiectului contractului ce urmează a fi atľibuit'
ce pot
avea incidenţă asupľa deľulăľii/impl
acestuia;
- identiticaľea şi expl icitarea
privilid îndepliniľeaobiectiĺ'eloľ contľactului atingcľea
şi
ľezultateloľ aşteptate;
- inĺlclalitatea cle abtlľclĺiľea activităţiJ
coľesplrĺldľęzul1.atului final al contľactului
şi a ľezultateloľ
inteľmediaľe aferente' îrrľapoľt cu
ĺesponsaili1itĺ1ile stabi1itcl pľin caietul de saľcini.
şi
ActiVilăţile cĺescľisela acest capitol
ľepľezen{â[e ca duľată, la capitolul aleľent din planul
cle lucľlt
şi tl'ebure ľeflecĺ-atc ln pľopuneľea
sub aspeĺ;ĺr,aloľic la nivel de actlvitate
la
nivel
pachet
de
şi
de activită1i;
- (ĺlacă cste cazltl - îllftrncţie ĺJe tiptrl
zlse pľopuse pentru îrrĺlepliniľea
b) Pla uI de lucru: Cel puţin
- denumiľea şi duľata activită1iloľ
şi
prezentate la capitolul "Metodologie
- Succeslunea şi inleľrelaţionaľea
- pt"lnclelc-clrcic clc colrtľol - 'Jaloanele''
Planul cle lrtcľu pľopLls tľebuie să fie:
1. confoľm cu aboľdaľca metodologiil
şi
2. să clelĺons1rczc:
- îrrţclegeľeapľeveĺieľiloľdin caiętul cle
- abilitatea de a tľanspune pľevedeľile
- încadľaľeaaotivită1iloľ întimp de
specificat încaietul de saľcini;
3. rea|izatutilizând un softwaľe de
c) Organizarea şi peľsonalul Cel puţilr
- stľuctuľa cclripei pĺopuse pentľu
lrrocltt] de ĺrboI.ciaľc a activi tăţii de
finalę înľaport cu prel,ecleľile caietului
- clcscrieľcĺlinlľastrtlcttlľii pc cĺrrc
îrrcepliniľcaobicc tulrii contľaotului. A

ciiloľ ce ĺäcobiectrrl contracttll ui) dcscľicrca soluţie i
1lrĺlpľil-tstabilite ilľin caietul de saľcini
ţii trebuie pľezentate aici
de acĺi'ĺităţidin cadrul contractului' aşa cum sunt
aoestea
vităţi;

să;

un plan de lllcľtt fezabil;
nranięľă îĺłât
să se asiguľe ťlnalizaĺea seľviciiloľ
a

înteľmenu]

timpuiui.
e infoľmaţii tľebuie prezentate aici
contľactu1ui:

ctl ill'iviľe la pľogt'esu] sęĺ.ĺiciiloľ,inolusiv docunrentcle
sarclnt
otoľul o utillz,ează" pcntľu realiz,area activitá1iloľ pľopllse
penĹľu
infi'astĺucl.uľă Ĺľcbirio să ĺje cclt'osptmzătoare soóprrlui

contľacttllui şi sá înĺleplirreasoătoate ceľirrłclc solicilale ĺje
iegisla1ia învigoaľe'
Se va prezen1a ĺlcaľechipamentul llel:esar şi
]]Iopus pentru desfüşrrraľea contľactll]ui
echipat-lrentu l deţinrrt de cătľe ofeľtant.

1î

şi nu

tot

