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SECTIUNEA

I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. Autoritate contractantă: MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER

2. Adresa autoritătii contractante: Adresa de corespondenta: strada Independentei, nr. 2,
Drobeta Turnu Severin, Cod poștal: 220171 Țara:România.

3.Telefon: +40 (0) 252 312 177
4. Fax: : +40 (0) 252 320 027
5. Adresa/ele de internet: https://muzeulportilordefier.patrimoniu.ro
office@muzeulpdf.ro
6. Obiectul contractului/acordului cadru : Amenajare Expoziționala Săli ETNOGRAFIE ȘI
ARTĂ POPULARĂ – ETAJ 1
7. Cod CPV:92521100-0 - Servicii de expoziţii în muzee
8. Sursa de finanţare: Achiziţia este finanţată din bugetul Consiliului Județean Mehedinți
9. Durata contractului de achiziție: pe durata a 120 zile calendaristice începând cu data
încheierii contractului.
10.Mijloace de comunicare:
Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita în scris, e-mail sau fax, iar
răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin fax la nr. indicat în solicitare.
10.1 Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute la adresa mai sus menționată. Solicitările se vor
adresa în scris.
Solicitările de clarificări vor fi transmise la următoarea adresă de e-mail:
office@muzeulpdf.ro, până la data de 25.06.2021, ora limită 14.00.
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări este 28.06.2021, ora 14.00
11. Modalitatea de achiziţie:
Procedura de achiziție a unui serviciu cuprins in Anexa 2 - Legea nr. 98/2016, Procedura
proprie simplificată.
12. Valoare estimată totală a contractului este : 840.336 lei fără TVA
13. Cerinţe minime de calificare și selecție pentru operatorii economici interesaţi să oferteze :
13.1 Situaţia personală a ofertantului:
2 din 29

a) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile 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 achizițiile publice.
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 2 Secţiunea III- Formulare.
c) Ofertanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
Se va completa şi ataşa Formularul nr. 3 Secţiunea III- Formulare
d) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 98^1 din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice.
Se va completa Declarație pe proprie răspundere.
Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității în ceea ce privește organizarea,
derularea și finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menționat sunt următoarele:
Pleniceanu Florentina
Screciu Loredana
Matei Laviniu
Dediu Alexandrina Ileana
13.2 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.
13.3 Situaţia economico-financiară – Informaţii generale – completare Formularul din Secţiunea III
– Formulare
13.4. Ofertanții trebuie sa demonstreze că în ultimii 3 ani ( calculați până la data limită de depunere
a ofertelor ) au prestat servicii de natura si complexitatea similară cu ceea ce urmează a fi prestat,
în cadrul a unuia sau mai multor contracte. Întrucât valoarea contractului este de 840 336 lei fără
TVA, ofertantul va prezenta cel puțin o lucrare efectuată de el cu valoare mai mare sau egală cu
800 000 lei fără TVA.
Ofertanții vor prezenta Formularul nr.4. Declarație privind lista principalelor servicii prestate
în ultimii 3 ani. De asemenea, ofertanții vor prezenta Anexa la formular nr.4 ,, Fișa de experiență
similară”.
În demonstrarea acestei cerințe operatorii economici vor prezenta autorității contractante
dovadă competenţei echipei manageriale (portofoliul/ recomandări de la clienţi);
În dovedirea experienței se vor depune următoarele documente :
• C.V precum si diploma de studii
• Certificări
• Atestat
• Contract de prestări servicii
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• Recomandări
• Adeverința sau orice alte documente relevante echivalente .
14. Propunere tehnică – Mod de prezentare
Modul de prezentare a propunerii tehnice se va face astfel încât să se asigure posibilitatea verificării
corespondenţei, propunerii tehnice cu specificaţiile prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele care nu
respectă prescripţiile caietului de sarcini vor fi descalificate. Propunerea tehnică va fi elaborată
astfel încât să respecte în totalitate cerinţele din Specificațiile tehnice – Secţiunea II – Caietul de
sarcini;
Ofertanții vor vizita amplasamentul, înainte de depunerea ofertelor, pentru buna înțelegere a
cadrului expozițional.
Ofertanții vor avea în componența personalului în vederea prestării serviciilor de amenajare,
minim: 1 artist plastic, 1 sculptor, 1 pictor si 1 grafician, pentru care se vor prezenta: diplome de
studii, atestate, contracte de prestări servicii, recomandări, adeverințe sau alte documente relevante.
15. Propunere financiară – Mod de prezentare
Completare Formularul 5 “ Formularul de ofertă ” din Secţiunea III – Formulare.
- Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de
valabilitate, trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană
împuternicită legal de către acesta.
Ofertele vor fi exprimate atât în lei, serviciile se achiziţionează cu plata în lei.
- se va prezenta „ Centralizatorul de preturi „
- termenul de prestare, conform cerinţelor prezentate în specificațiile tehnice şi detaliat în
Propunerea financiară, care va fi numerotată, ştampilată şi semnată pe fiecare pagină care conţine
informaţii, şi îndosariată separat.
16.Criteriu de atribuire: Contractul de achizitie publicava fi atribuit ofertantului care a prezentat
oferta cu propunerea financiara avand „ pretul cel mai scazut ” fără TVA, dintre toate ofertele
admisibile (adică: acceptabile – ofertanţii îndeplinesc cerinţele obligatorii de calificare, şi conforme
– în propunerea tehnică si propunerea financiara se regăsesc toate elementele solicitate în
documentatia de atribuire).
17. Limba de redactare a ofertei: limba Română
18. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile de la data limită de depunere a ofertei.
19. Modul de prezentare a ofertei:
a) Adresa la care se depune oferta: MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER,
INDEPENDENTEI, NR. 2, DR. TR. SEVERIN;
b) Data limita pentru depunerea ofertei: 30.06.2021, ora 14.00;
c) Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 30.06.2021, ora 14.30.
Numărul de exemplare: 1 ORIGINAL

STR.

Mod de prezentare:
Oferta se va depune la Muzeul Regiunii Porţilor De Fier, str. Independentei, nr. 2, Dr. Tr. Severin,
în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
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˝ Amenajare Expoziționala Săli ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ – ETAJ 1 – Muzeul
Regiunii Porţilor de Fier, str. Independentei, nr. 2, Dr. Tr. Severin ˝
Originalul va fi închis 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” Formularul nr.6 (completare formular din Capitolul III – Formulare).
Plicul sigilat va conţine in interior 1 plic (1 original). Plicul (original) va conţine în interior cate 3
plicuri sigilate şi stampilate cu :
plicul nr. 1: documente de calificare;
plicul nr. 2: propunere tehnică;
plicul nr. 3: propunere financiară.
Plicul interior (original) trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fără 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, stampilate si
semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi 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.
Daca plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă
nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Ofertantul trebuie sa sigileze plicul in care se afla oferta si trebuie sa aiba inscris pe plic: adresa
autoritatii contractante, denumirea agentului economic si inscriptia „A NU SE DESCHIDE
INAINTE DE DATA DE 30.06.2021, ora 14.30 “
FOARTE IMPORTANT:
În cazul în care unul sau mai multe din documentele ofertei nu sunt semnate de către reprezentantul
împuternicit al ofertantului menţionat în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului, la documentele de calificare se va ataşa, în original, împuternicirea semnată de
persoana nominalizată ca împuternicită în certificatul constatator privind nominalizarea persoanei
care semnează unul sau mai multe din documentele ofertei, astfel:
Se va completa Formularul - Împuternicire pentru semnatarul ofertei.
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SECTIUNEA III
FORMULARE
Secţiunea III conţine formulare 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 sau ca asociat, 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.

6 din 29

FORMULARUL 1
OFERTANTUL (denumirea / numele)
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 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 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:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 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 condamnat;
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. 10 – 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 condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 –
18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
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
condamnat;
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. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată 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.
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Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării
Ofertant,
(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.
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FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 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 sau lucrării şi codul CPV]
[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 )
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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-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….........................................………………… 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 făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise
la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
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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 )
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FORMULARUL 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII/LUCRARI SIMILARE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ….......................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
.....…..............................................................................................................................
(denumirea si adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……..…………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)
N
r.
cr
t.

Obiect
contract

CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
*)

Preţ total
contract

4

5

1
2
…
..
Operator economic,
(semnătura

autorizată )

………… ……………….
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Procent
îndeplinit
de
furnizor
(%)
6

Perioada de
derulare a
contractului
**)
8

Anexa la formularul nr.4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)
6. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numărul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)
|_| contractant asociat
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in
exprimata
moneda in care
in echivalent
s-a încheiat
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, in clar)
…...................
(semnatura autorizată)
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei
de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
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TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE SAU SUNT
IMPLICATE IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

NUMELE SI PRENUMELE
Persoanei cu functie de decizie sau sunt
implicate in procesul de achizitie publica
Doinita Mariana Chircu
Pleniceanu Florentina
Screciu Loredana
Matei Laviniu
Dediu Alexandrina Ileana
Chiazna Ionuț Ștefan

Functia pe care o detine in cadrul
autoritatii contractante
Manager
Șef Secție
Inspector de Specialitate
Muzeograf
Muzeograf
Șef Serviciu

FORMULARUL 5
OFERTANTUL
nr.______/_____________
(denumirea / numele)

înregistrat la sediul autorităţii contractante

FORMULAR DE OFERTA
Catre Muzeul Regiunii Portilor de Fier
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
…… ……………………….
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 de către ambele părţi şi sa terminam serviciile în termen de
………………….
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 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 angajant între noi.
5. Precizam ca:
⃞ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
⃞ nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza opţiunea corespunzatoare)
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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)
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FORMULARUL 6
OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. _________ / __ . __ . 20__

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre _______________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru 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 __ . __ . 20___
Cu stima,

Operator economic,
___________________
(semnatura autorizata)
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FORMULARUL 7
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
prin
prezenta
pe
………………………………………………,
domiciliat
în
………………………………
…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP
…………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia
de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura de achiziţie directă
organizată de autoritatea contractantă Muzeul Regiunii Portilor de Fier, în scopul atribuirii
………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele 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)
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FORMULARUL 8

Operator economic
_____________________
(denumire)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din
Legea nr. 98/2016
1.Subsemnatul/a .........................................................................., reprezentant legal/împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
ofertant
la
achizitia
publica
de
prestare
servicii:
"……………………………………………………………………………………….........."declar 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 art. 59-60 din Legea 98/2016, cum ar fi
urmatoarele:
a)
participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor 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 asociat/candidatul/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 furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
3. Subsemnatul/a declar că 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, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.
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4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................. (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea
noastră.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 "Falsul in Declaraţii" din Noul Cod
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii
unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor,
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amenda".

Data completării

Operator economic,
................................
(Ştampila şi semnătura autorizată în original)
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Formular nr. 9
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ............................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va atasa, 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 inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
8. Identificare financiara:
Cont bancar___________________________ deschis la____________
Cont trezorerie__________________________ deschis la__________

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)
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CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

MUZEUL REGIUNII PORȚILOR DE FIER, cu sediul in localitatea DR TR SEVERIN,
str. INDEPENDENTEI, nr. 2, cont R053TREZ24G670303710101X, reprezentata legal prin Prof.
Drd. Chircu Doinita Mariana - Manager, in calitate de achizitor, pe de o parte,
și
_______________________________,
cu
sediul
în
________________
__________________ _____________________Cui :_____________, nr înreg .___________, cont
_________________, deschis la _____________, în calitate de prestator, pe de altă parte.
1. Definiții
1.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale,
b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul contract,
c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului pentru

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract,
d. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă
executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți,
e. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.
2. Interpretare
2.1 - In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor

include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit.
3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Prestarea de servicii pentru realizarea obiectivului de investiții: “Amenajare Expoziționala

Săli ETNOGRAFIE ȘI ARTĂ POPULARĂ – ETAJ 1 ” în conformitate cu obligațiile asumate
prin prezentul contract.

4. Prețul contractului
4.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de

___________ RON .
4.2 - Plățile se fac eșalonat conform Anexei la Formularul de oferta - Muzeul Regiunii Porților de
Fier, pe baza Proceselor Verbale de Recepție si a situațiilor de servicii prestate.
5. Durata contractului

5.1 (1) - Termenul de realizare a serviciilor este de maxim 120 zile, începând cu data emiterii
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ordinului administrativ de începere a serviciilor
(2) Prestatorul va asigura realizarea serviciilor în cele mai bune condiții.
6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului incepe după predarea amplasamentului, la data emiterii ordinului de

începere a serviciilor .
7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:
(a) Propunerea tehnica,
(b) Propunerea financiara,
8. Protecția patrimoniului obiectivului
8.1 - Toate elementele componente ale obiectului prezentului contract sunt considerate, in

relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
8.2 - Prestatorul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiecte, iar imediat după descoperirea și înainte de
îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții,
Prestatorul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:
(a) orice prelungire a duratei de prestare la care Prestatorul are dreptul;
9. Obligațiile principale ale prestatorului
9.1 - (1) Prestatorul are obligația de a organiza Amenajarea Expoziționala Săli ETNOGRAFIE

ȘI ARTĂ POPULARĂ – ETAJ 1 în concordanță cu obligațiile asumate prin contract. Conținutul
documentațiilor va respecta prevederile legale în vigoare.
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform caietului de sarcini.
9.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract, respectând termenul de prestare prevăzut la art. 5.1 din
prezentul contract.
9.4 - Prestatorul se obliga sa faca completările si/sau modificările la documentația elaborata in
termen de maxim 5 zile de la transmiterea solicitării achizitorului sau avizatorilor in acest sens, pe
cheltuiala sa.
9.5 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.6 - Prestatorul se obliga sa asigure consultanta si asistenta tehnica pentru implementarea
proiectului, pe toata durata de prestare a serviciilor si ori de cate ori va fi nevoie;
9.7 - Orice omisiune sau greșeala fata de listele de cantități si din specificațiile tehnice prevăzute in
caietul de sarcini, dovedita pe parcursul execuției a fi necesara pentru finalizarea investiției va fi
suportata de către prestator.
10. Obligațiile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze, serviciile prestate în termenul convenit.

11. Garanția de bună execuție a contractului
11.1 - Achizitorul se obliga să emită ordinul de începere a contractului, într-un termen rezonabil de

la data semnării prezentului contract.
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12. Începerea și execuția lucrărilor
12.1 - Prestatorul are abligația de a începe realizarea serviciilor contractate la data primirii ordinului

de începere din partea achizitorului.
13. Penalitati, daune-interese
13.1 - în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă
echivalentă cu 0,1% pe zi din prețul contractului fara TVA, pana la indeplinirea efectiva a
obligațiilor.
13.2 - Se considera intarziere si se aplica penalitati prestatorului in cazul in care:
a) se depasesc termenele de predare menționate la clauza 5.1
b) documentația a fost predata in termen, s-au transmis de către achizitor in termenul convenit la
clauza 5 obiectiunile la documentație, dar nu s-a respectat de către prestator temenul de 3 zile pentru
răspuns (remediere) la clarificările solicitate, fapt ce a dus la depășirea termenului de 15 zile aferent
recepției.
13.3 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%
pe zi din plata neefectuată, fara TVA.
14. Finalizarea prestării serviciilor
14.1 - Serviciile sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzute a fi prestate, trebuie finalizate in

termenul convenit, termen care se calculează de la data primirii ordinului administrativ de începere a
lucrărilor.
14.2 - Prestatorul poate solicita in scris catre achizitor recepții parțiale conform anexei la Formularul
de oferta- Muzeul Regiunii Porților de Fier; odata cu solicitarea scrisa, prestatorul este obligat sa
depună si devize ale serviciilor prestate.
14.3 - La finalizarea prestării serviciilor, Prestatorul are obligația de a depune documentația la sediul
achizitorului prin adresa scrisa. In cazul in care se constată ca sunt lipsuri sau deficiențe sau
neconcordante in urma verificării serviciilor de către specialiștii desemnați in Comisia de recepție a
achizitorului, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a
prestatorului, achizitorul va semna procesul verbal de recepție a documentației.
15. Perioada de garanție acordată serviciilor prestate
15.1 - Perioada de garanție este de 2 ani si decurge de la data semnării recepției serviciilor.
16. Modalități de plată
16.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator in termen de maxim 10 de zile de la

data semnarii procesului verbal de recepție a serviciilor.
16.2 - Achizitorul nu acorda avans prestatorului.
16.3 - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepție finală nu va fi
semnat de comisia de recepție, care confirmă că serviciile au fost prestate conform contractului.
17. Ajustarea prețului contractului
17.1 - Prețul prezentului contract nu poate fi ajustat sau actualizat, prețul rămânând ferm.
18. Amendamente
18.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data incheierii
contractului.
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19. încetarea Contractului
19.1 - Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenția unei instanțe

judecatoresti( sau tribunal arbitrai), in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligațiile contractuale;
- este declarata in stare de incapacitate de plăti sau a fost declansata procedura de lichidare inainte
de începerea executării prezentului contract;
- cesionează creanțele provenite din prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- in termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștința ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligațiile ce-i revin.
19.2 - Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel puțin 10 zile inainte de data la care încetarea urmeaza sa- si producă efectele.
19.3 - Prevederile prezentului capitol nu inlatura răspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.
20. Rezilierea contractului
20.1 - Nerespectarea de către prestator din culpa sa exclusiva, a obligațiilor asumate prin prezentul

contract, da dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune-interese, al
căror cuantum se va stabili in conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
20.2 - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre
părțile contractante.
20.3 - Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 transmiterea notificării dacă
Prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate in acest termen, iar cu privire la plata daunelor
interese, prezentul contract constituie titlu executoriu.
20.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul, in cel mult 10 de zile de la
apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc
la modificarea clauzelor contractuale in asa măsură incat îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.
20.5 - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici o compensație, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiția ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor.
20.6 - Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.
21. Forța majoră
21.1 - Forța majora este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acționează.
21.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată in perioada de acțiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pană la apariția acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invoca forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat
și in mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care ii stau la dispoziție in vederea
limitării consecințelor.
21.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune- interese.
22. Soluționarea litigiilor
22.1 - Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu
îndeplinirea contractului.
22.2 - Dacă, după 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul și Prestatorul nu
reușesc să rezolve in mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
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soluționeze, fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele
judecătorești competente de la sediul autorității contractante.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba romană.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare intre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă in scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat și in momentul
primirii.
(3) Comunicările intre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiția confirmării in scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părțile au ințeles să incheie azi __________, prezentul contract în doua exemplare, cate un
exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor,
MUZEUL REGIUNII PORȚILOR DE FIER

Prestator,

MANAGER,

ADMINISTRATOR,

PROF. DRD. DOINIȚA MARIANA CHIRCU

______________________

ȘEF SERVICIU,
EC. CHIAZNA IONUȚ ȘTEFAN
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OPERATOR ECONOMIC
Avizat
Manager
Formular plata partiala
Va rugam sa efectuati plata pentru urmatoarele activitati
Nr.
Crt.

Pret (lei) fără TVA

Activitate

TOTAL
Anexam procesul verbal de receptie a lucrarilor efectuate
Alte mentiuni
__________________________________________________________________________
__

Data _____/___ __/___
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )
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