MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de achizitie nr……/…….. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire beneficiar)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari, produse, servicii)



____________________
____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari, produse, servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
(denumire autoritare
contractanta)
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Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea ________________________.
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul
general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din
valoarea ____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va
platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)
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ACORD DE ASOCIERE

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie

1. Părţile acordului:
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de............................
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie organizată de ...........................................................
.......................................................................................(denumire beneficiar) pentru atribuirea
contractului...................................................................................................................(obiectul
contractului)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2. Activitaţi ce se vor realiza de fiecare asociat:
1. ___________________________________ S.C. ___________________________
2. ___________________________________ S.C. ___________________________
… __________________________________ S.C. ___________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii
de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei
4.1 Se împuterniceşte SC.................................................., având calitatea de lider al asociaţiei
pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
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4.2 Se împuterniceşte SC.............................................................., având calitatea de lider al
asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui).

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire beneficiar)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
Operator economic
_________________
(nume, prenume, funcţie, semnătură autorizată)

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.
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IMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIATIEI DE A REPREZENTA
ASOCIATIA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Subsemnatii, care depunem oferta comuna in cadrul asociatiei formata din:
…...........................................……. (se trec toti asociatii), imputernicim liderul asociatiei,
….................................……….. (se trece denumirea operatorului economic care este liderul
asociatiei) sa reprezinte asociatia la prezenta procedura de atribuire prin procedura simplificata a
contractului de lucrari - ...................................................................
Semnaturile asociatilor:
Ofertant principal
(lider de asociatie)

Asociat 1

…………
……

Asociat n

Numele/
denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
care
semneaza
Semnatura
autorizata
Data completarii …..................(ziua, luna anul).

Nota: Daca nu sunt asociati, se va bifa mai jos:
□ NU ESTE CAZUL.

Data completarii …..................(ziua, luna anul).
Ofertant / Lider de asociatie,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate si semnatura)
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Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică - experienţă similară
Către, ..........................................................................
(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziţie), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul
înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care
contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici)
întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să garantăm,
necondiţionat şi irevocabil beneficiarului achizitor, susţinerea tehnică pentru îndeplinirea
contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie ce urmează a fi încheiat între
ofertant şi beneficiar.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru beneficiar, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea tehnică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de beneficiar în limita prezentului angajament, în legătură cu
susţinerea experienţei similare si/sau utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice care rezultă din
documentul anexat prezentului Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm, care dă dreptul beneficiarului de
a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de
susţinere
tehnică
acordat
..............................................................
(denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)

Notă: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori,
capacitatea tehnica a acestuia/acestora va fi cumulata cu cea a ofertantului.
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Anexa la Formular Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experienţă similară
Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINŢA SIMILARĂ
Subsemnatul, ............................................... (nume şi prenume) în calitate de împuternicit
al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul
înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic), tel.:
...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare, data),
obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că beneficiarul
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
Nr.
crt.

Obiect
contract

Număru
l şi data
contract
ului
invocat
drept
experie
nţă
similară

Denumire
a/
numele
beneficiar
ului/
clientului
Adresa

1

2

3

Calitatea
*)

Preţ total
contract
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Data şi
numărul
documentul
ui de
recepţie
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Procent
îndeplinit
de
contractan
t (%)
si/sau
activităţile
pentru
care a fost
responsab
il

Perioada
de
derulare a
contractul
ui **)

8

1
2
.....
7

................................................................. (denumirea şi adresa beneficiarului) cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
Operator economic,
..................................
Nume şi prenume (semnătură autorizată)
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