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DOCUMENTATIE DE ACHIZITII – Alimentare cu energie electrica a CMID Costesti si CMID Curtea de Arges
Pag. 1/21

CPV:
45231400-9 Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica
Achizitor:

Judetul Arges

Titlul proiectului:

Managementul integrat al deseurilor solide în judetul Arges

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

1.

Denumire oficiala: JUDETUL ARGES
Adresa: Piata Vasile Milea Nr.1
Localitate: Pitesti

Cod

postal: Tara: Romania

110035
Punct de contact: Consiliul Judetean Arges,

Telefon: +40 248 223 193

In atentia domnului Dragos Dinca
E-mail: dragosdinca@yahoo.com

Fax: +40 248 223 193,

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.cjarges.ro
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.cjarges.ro

1.2.a) Termen limită de depunere a ofertelor: 07.09.2015, ora 0900
b) Adresa unde se primesc ofertele: la adresa mentionata la punctul 1.1
Ofertele vor putea fi depuse personal sau transmise prin poştă.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
c)Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2015
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OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Descriere

2.

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
„Alimentare cu energie electrica a CMID Costesti si CMID Curtea de Arges”
Lot 1 – Alimentare cu energie electrica CMID CURTEA DE ARGES
Lot 2 - Alimentare cu energie electrica CMID COSTESTI

2.1.2. Descrierea produselor, serviciilor si lucrărilor ce vor fi achiziţionate:
Contractantul are obligaţia sa întocmească documentaţiile tehnice (Proiect Tehnic + Detalii de
executie) si sa execute lucrarile în baza solicitării beneficiarului energetic in conformitate cu
prevederile, standardele, specificaţiile tehnice, fisele tehnologice, îndrumătoarele de proiectare si
alte prescripţii energetice în vigoare penntri contractele de alimentarea cu energie electrica a
urmatoarelor amplasamente:


CMID Curtea de Arges, Str. Ramnicu Valcea, jud. Argeş



CMID Costesti, Str. Parvu Rosu, jud. Argeş

conform specificaţiilor tehnice descrise in Volumul III - Caiet de Sarcini al documentatiei de
atribuire si a anexelor la acesta.
2.1.3. Impartire in loturi

X Da

Contractul este impartit in doua loturi, si anume:
Lot 1 – Alimentare cu energie electrica CMID CURTEA DE ARGES
Lot 2 - Alimentare cu energie electrica CMID COSTESTI

2.1.4. Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

X

(b) Produse

□

(c) Servicii

Execuţie

□

Cumpărare

□

Categoria serviciului:

Proiectare şi execuţie

□

Leasing

Realizare

prin

orice

mijloace Închiriere

□

2A □

□

2B □

□
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corespunzătoare cerinţelor specificate Cumpărare în rate □
de achizitor

X

Principala locaţie a lucrării


Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare

CMID Curtea de Arges, Str.
Ramnicu Valcea, jud. Argeş



CMID Costesti, Str. Parvu Rosu,
jud. Argeş

2.1.5. Durata contractului de achiziţie: 2 luni de la data emiterii Ordinului de incepere
2.1.6. Garantie de buna executie
Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul contractului
ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari. Daca partile convin, Garantia de buna executie se va putea constitui si conformitate cu
alin. 3 al art. 90/HG 925/2006, asa cum a fost modificat prin HG nr. 1.045/2011. In cazul în care
valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta accepta
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita în termen de max. 10 zile de la data
semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Perioada de
valabilitate a Garantia de buna executie trebuie sa acopere perioada de timp pâna la data incheierii
procesului-verbal de receptie finala. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislative in
vigoare (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului Garantia de buna
executie (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care
dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt
IMM.
Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi
însotita de traducerea autorizata în limba româna.
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3.

4.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 408.190 lei fara TVA, din care


Lot 1 – Alimentare cu energie electrica CMID CURTEA DE ARGES - 224.444 lei fara TVA



Lot 2 - Alimentare cu energie electrica CMID COSTESTI – 183.746 lei fara TVA

INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CAŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut

X

Observatie: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare,
aceleasi preturi minime, atunci, in vederea atribuirii contactului de achizitie publica se va solicita
respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In
situatia in care egalitatea persista, comisia de evaluare va identifica dintre participantii care au
formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a inscris primul la procedura, desemnandu-l
castigatorul procedurii, cu conditia incadrarii in pretul solicitat in valoarea fondurilor alocate
pentru aceasta achizitie.

5.

PROCEDURA APLICATA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
PUBLICĂ:
X procedura de achizitie directa in conformitate cu prevederile Art. 19 din Ordonanta
de Urgenta nr 34 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare

6.

CERINŢE MINIME DE CALIFICARE SI DOCUMENTE SOLICITATE

În cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei si
stampilat.
6.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului
Declaratie privind eligibilitatea

Cerinţă

obligatorie:

Ofertantul

trebuie

sa

completeze o declaraţie pe proprie răspundere in
conformitate cu Formularul nr.2
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6.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române

Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului in original,

copie

legalizata sau copie conform cu originalul.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent
in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale /actuale la data limita de
depunere a ofertelor
Persoane juridice /fizice străine

Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o
forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile

legale

din

tara

in

care

candidatul/ofertantul este rezident, din care sa
rezulte

numele

complet,

sediul,

persoanele

autorizate/imputernicite, administratori, obiect de
activitate, etc., însoţite de traducerea legalizată, în
limba

română

(original)

Acesta

trebuie

sa

dovedeasca ca operatorul are in obiectul de
activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului
contract.
Persoane juridice /fizice române sau Operatorul economic, persoana juridica, româna
străine

sau straina, înregistrata în România la oficiul
registrului comertului, competent potrivit legii,
trebuie sa faca dovada ca detine atestat ANRE tip
C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
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kV si posturi de transformare cu tensiunea
nominală superioară de cel mult 20 kV si tip C2A

- executare de linii electrice, aeriene sau subterane,
cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV si posturi
de transformare cu tensiunea nominală superioară
de cel mult 20 kV, în conformitate cu prevederile
Ordinului

nr.

Regulamentului

23/2013
pentru

privind
atestarea

aprobarea
operatorilor

economici care proiecteaza, executa si verifica
instalatii electrice.
In cazul unei asocieri, ofertantii vor detine atestat
ANRE in functie de implicarea acestora in contract.
Aceste documente trebuie sa fie valabile la
termenul limita de depunere a candidaturilor.

6.3) Situatia economico-financiara
Informatii generale

Pentru situatiile financiare exprimate in alte
monede decat euro se va folosi pentru conversie
rata medie anuala de schimb comunicata de catre
Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int)
Se va completa – Formularul nr. 3 - Declaratie
privind cifra de afaceri din Documentatia de
atribuire - Sectiunea IV - Formulare.

6.4 Standarde Aplicabile
Operatorul economic sa dovedească Cerinţă

obligatorie:

Certificat

care

atesta
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faptul ca este certificat in conformitate implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii
cu

Standardul

pentru

Asigurarea in conformitate cu cerintele ISO 9001 sau

Calităţii – ISO 9001 sau echivalent echivalent.
(standarde transpuse in legislatia tarii
de origine a ofertantului), de către un
organism specializat in domeniu.
Nota: In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori
economici care depun oferta comuna cerinta privind prezentarea de standarde de
asigurarea calitatii ISO 9001 trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asociatiei.

7.

PREZENTAREA OFERTEI
7.1. Limba de redactare a ofertei
7.2. Moneda în care este exprimat
preţul contractului

Limba română
Lei
60 de zile de la data depunerii, perioada considerata

7.3. Perioada de valabilitate a ofertei

necesara pentru încheierea contractelor. Orice oferta
valabila pe o perioada mai scurta va fi respinsa ca
fiind necorespunzatoare.

7.4. Modul de prezentare a ofertei - Propunerea tehnica si Propunerea financiara va fi
tehnic şi financiar

prezentata separat, pentru fiecare lot în parte.
Propunerea tehnica trebuie sa respecte specificaţiile
tehnice minime din specificaţii tehnice.
Propunerea tehnică va avea un caracter ferm şi
obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe
toată perioada de valabilitate a ofertei.
În cadrul propunerii tehnice ofertantul are de
asemenea obligaţia de a prezenta un Grafic de
executie (model orientativ Formularul nr. 6) şi

DOCUMENTATIE DE ACHIZITII – Alimentare cu energie electrica a CMID Costesti si CMID Curtea de Arges
Pag. 8/21

Declaraţie privind partea/părţile din contract
care sunt îndeplinite de subcontractanti şi
specializarea

acestora

(model

orientativ

Formularul nr. 5)
Orice alte documente pe care Ofertantul le
consideră necesare şi doreşte să le anexeze

Pentru prezentarea Ofertei financiare, ofertantul va
completa

Formularul

de

oferta

financiară

(Formularul 4)
Propunerea financiara vor fi evaluata in functie de
valoarea totala.
Modul de prezentare al ofertei

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în
doua exemplare, 1 original si o copie. Documentele
completate vor fi semnate de reprezentantul legal al
operatorului

economic

sau

de

o

persoane

împuternicită de acesta şi stampilate. În cazul în care
semnatarul este o persoană împuternicită, se va
anexa o copie conformă cu originalul, semnată si
stampilată, a împuternicirii.
Oferta depusa va fi insotita de Scrisoare de inaintare,
conform Formularului 1
Ofertele se vor depune la adresa mentionata la
punctul 1.1, până la data limită de 07.09.2015, ora
0900.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de
07.09.2015, ora 1000,la Sediul Consiliului Judetean
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Arges, Piata Vasile Milea Nr.1, Etaj IV, Camera 180,
Pitesti.
Fiecare dintre ofertanţii care depun ofertă în baza
prezentei documentaţii va fi înştiinţat cu privire la
rezultatul procedurii.
Nota: Un Ofertant poate depune oferta pentru unul
sau mai multe loturi.
7.5.

Posibilitatea

sau Modificarea şi retragerea ofertei se pot efectua

retragerii

înainte de data limită de depunere a ofertelor,

modificării ofertei

adresând pentru aceasta achizitorului o cerere de
retragere a ofertei. Achizitorul nu este răspunzător în
legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune
noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită,
stabilită în prezenta documentaţie.
7.6.

Informaţii

referitoare

la Executarea

termenele pentru execuţia lucrărilor

contractului

începe

imediat

după

semnarea lui, având loc in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini - volumul II al
prezentei documentatii de atribuire.
Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de

7.7. Modalităţile de contestare a atribuire a contractului de achiziţie se depun în
deciziei achizitorului de atribuire a termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea
contractului de achiziţie
soluţionare a contestaţiei

şi de înştiinţărilor privind oferta câştigătoare, la sediul
achizitorului

Contestaţiile

(pct.1.1.).

vor

fi

nu

se

soluţionate de achizitor.
7.8. Clauze contractuale obligatorii, Preţul
inclusiv

condiţiile

actualizare/modificare

a

contractului

de

achiziţie

de actualizează/modifică pe toată perioada de derulare a
preţului contractului.

contractului de achiziţie
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8.

FORMULARE
1.
2.
3.
4.
5.

Scrisoare de inaintare
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind cifra de afaceri
Formular oferta financiara
Declaraţie privind respectarea masurilor referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii, securitatii si sanatatii in munca.
6. Grafic de executie
7. Garanţie de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica.
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OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULARUL NR. 1 - SCRISOARE DE INAINTARE

Catre:
Adresa:
Telefon:
Fax:

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ……..…... din …….........................., privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului ................................................” –
Noi ……………………………..................................…………................................... va transmitem
alaturat urmatoarele:
2. Coletul/ plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original al ofertei;

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

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Cu stima,
[Nume ofertant],
……...........................
(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL NR. 2 - DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,

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

posesor

al

actului

de

identitate

...................seria

............................, emis de ..................... la data de ................., cod numeric personal .......................,
reprezentant legal al ......................................................, în calitate de ofertant la procedura de
licitatie deschisă pentru atribuirea contractului de achizitie publică având ca obiect
........................................................., cod CPV ...................................... organizată de.................
declar pe propria răspundere că societatea:

a) nu este in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul - sindic;
b) si-a îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit până la
data de .................;
c) în ultimii 2 ani nu s-a aflat in situatia de a nu-si indeplini obligatiile contractuale sau de a-si fi
indeplinit in mod defectuos aceste obligatii, fapt care sa fi produs sau sa fie de natura sa produca
prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) personal nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instante
judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greseli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, orice documente
doveditoare. Înteleg că în cazul în care această Declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
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Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 292 «Fals in Declaratii» din Codulul
Penal: «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia facuta serveste
pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda».

Data:
Operator economic,
……....………………………..
(semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC

..................................
(denumirea/numele)

Formularul nr. 3 - DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI

Subsemnatul,

reprezentant

împuternicit

al

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

<denumirea/numele

şi

sediul/adresa ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.
1. Denumirea / numele:
2. Abreviere:
3. Adresa :
4. Cod Postal:
5. Tara:
6. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
7. Codul unic TVA*:
8. Locul Inregistrarii:
9. Data Inregistrarii:
10. Numarul de Inregistrare**:
11. Obiectul de activitate, pe domenii:
12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani***:
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Anul

Cifra de afaceri anuală

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

la 31 decembrie

([moneda])

(echivalent euro)

1. 2012
2. 2013
3. 2014
Media anuală:

Data completarii: [ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,
……....………………………..
(semnatura autorizata)

* puteti verifica validitatea la adresa pentru firmele din cadrul UE.
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OPERATOR ECONOMIC
_______________
(denumirea/numele)
FORMULARUL NR. 4 - FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA
Către :
Adresa:
Telefon:
Fax:
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi
al/ai ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să executam lucrarile aferente
contractului Lot ... .................... (denumirea contractului), pentru suma de ..................... (suma în
litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare
de ...................... (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile si
sa executam lucrarile in maxim ........ zile de la semnarea contractului conform Formularul nr 6
prezentat in Propunerea Tehnica.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi
cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data .../.../...
......................, (stampila si semnătură), în calitate de ........................, leal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL NR. 5 – DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA MASURILOR REFERITOARE LA
CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCII, SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele
şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere ca ma angajez sa execut
lucrari, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, care sunt in vigoare in
Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca si am inclus
costul pentru indeplinirea acestor obligatii.
Operator economic,

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

(semnătura autorizată şi ştampila)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULARUL NR. 6 – GRAFIC DE EXECUTIE

Nume activitate

Perioda de prestare/executie (nr zile) (DI - data
de incepere a contractului)

Proiect tehnic

DI + ..

Detalii de executie

DI + ..

Executie lucrari

DI + ..

Termen de predare: PT + DE şi Execuţie lucrare

DI + ..

Operator economic,
......................

(semnătura autorizată şi ştampila)
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Formular nr.7
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
Formularul nr . 7 - Garanţie de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica.
Către
Cu

JUDETUL ARGES, Piata Vasile Milea Nr.1;

privire

la

procedura

pentru

atribuirea

contractului:

..............................................................noi,

________________________________, (denumirea băncii/societăţii de asigurări) având sediul înregistrat la
____________________________ (adresa băncii/societăţii de asigurări)
ne obligam, fata de ..............................sa plătim suma de__________________________,

(în litere şi în

cifre), condiţionat, respectiv dupa după constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat sau
neconditionat respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa peroanei
garantate.
În cererea sa, autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau
mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea
contractului;
c) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;
Plata se va face în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nici o alta formalitate suplimentara din partea
Autorităţii Contractante.
Prezenta garanţie este valabila pana la data de ______________________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa modifice
unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul
nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele
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judecătoreşti romane.
Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________
(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)
Ofertantul
____________

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr ______/___ ___ _________ (denumirea/numele)
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