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Documentație pentru ofertanți pentru achiziția de servicii ,,Prelevări de
eșantioane sedimentologice din zona Rezerva ției Naturale Lacul Pe țea din
Băile 1 Mai, com. Sânmartin, Romănia și din zona Lacului Nagyszéksós-tó din
Mórahalom, Ungaria”
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: Muzeul Țării Crișurilor, Oradea
Adresa: B-dul Dacia Nr. 1-3, Oradea, Cod poștal:410464
Persoana de contact: Dr. Márton Venczel Telefon: (+40) 259–412724, 412725
Fax: (+40) 259–479918

E-mail: contact@mtariicrisurilor.ro
Adresa de internet: www.mtariicrisurilor.ro
I.b. SURSA DE FINANTARE
Fonduri comunitare şi fonduri
asigurate de Guvernul României

”Evidențierea și analiza comparativă ale efectelor
schimbărilor regionale climatice și de mediu asupra
habitatelor acvatice” Cod proiect: 0901/207/2.2.2., proiect

finanţat prin Programul de cooperare teritorială
europeană transfrontalieră UNGARIA - ROMÂNIA
2007-2013.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1. Denumire contract:
Prelevări de eșantioane sedimentologice din zona rezervației naturale Lacul Pețea din Băile 1
Mai, Com Sânmartin, România și din zona lacului Nagyszéksós-tó din Mórahalom, Ungaria
II. 1.2. Descriere servicii şi locul de prestare
Executarea de foraje de explorare de mică adâncime pentru colectare de sedimente acumulate
în bazinul de sedimentare al lacului termal de la Băile 1 Mai și al lacului Nagyszéksós din
Mórahalom pentru determinarea evoluției în timp a acestor formațiuni limnologice. Forajele de
explorare au rolul de a determina extinderea formațiunilor și analiza rocilor sedimentare
neogene-cuaternare traversate, de asemenea vor fi folosite în determinarea caracteristicilor

petrofizice și vârstei geologice a acestora și pentru realizarea unor hărți sedimentologice.
(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace X
corespunzătoare cerinţelor
specificate
Principalele locaţii ale lucrării

(b) Produse

□

(c) Servicii

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare in rate

□
□
□
□

Categoria serviciului:

X

2A □
2B X

Principalul loc de
livrare

Principalul loc de prestare:
Zona Rezervației Naturale Lacul
Pețea din Băile 1 Mai, Com
Sânmartin, România și Zona
Lacului Nagyszéksós-tó din
Mórahalom, Ungaria
Cod CPV 71351100-4 - Servicii
de pregătire şi de analiză de
carotaj
II. 1.3. Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: X
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Ani 0
luni 2
zile 0 (de la atribuirea contractului)
III. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE
III.1. Situația personală a candidatului / ofertantului
Declarații privind eligibilitatea
Solicitat X

Nesolicitat □

Se exclude din procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică orice ofertant care:
- în ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotărârea definitivă a
unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau
pentru spălare de bani,
- este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt
conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în
una dintre situaţiile prevăzute la aliniatul precedent;
- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale
bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate
de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie
aferentă cazurilor prevăzute la aliniatele anterioare.

Cerinţă obligatorie:
Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu
Formularul A, privind eligibilitatea ofertantului.
III.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) a candidatului / ofertantului

juridice

- copie CUI ștampilat și semnat conform cu originalul din care să
reiasă, că domeniul de activitate al ofertantului corespunde
obiectului procedurii, cod CAEN – 7112

Nesolicitat □

- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, sau că societatea se află
în incapacitate de plată. Se va completa Formularul B.

Pentru persoane
române:
Solicitat X

Pentru
persoane
fizice
române:
Solicitat X
Nesolicitat □

- autorizaţia de funcţionare, precum şi orice alt document
edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la
categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului (în
copie).
- documente edificatoare care să dovedească o formă de
Pentru persoane fizice/
înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori
juridice străine:
apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legale
din ţara în care ofertantul este rezident. (documentul se va
Solicitat X
Nesolicitat □
prezenta în copie, anexându-se şi traducerea autorizată în
limba română).
III.3. Capacitatea tehnica si/ sau profesionala
- personalul cheie propus pentru executarea lucrării va avea:
III.3.1. Informații privind
experiență de teren pentru realizarea hărților sedimentologice;
capacitatea profesională
experiență în studiul stratigrafiei, sedimentologiei și
paleoecologiei formațiunilor panoniene; experiență în domeniul
Solicitat X
Nesolicitat □ C+D; minim cel puțin unu cu grad PhD
- se va întocmi declaraţie pe proprie răspundere referitoare la
personalul de specialitate și funcția pentru care este desemnat
in vederea îndeplinirii contractului de achiziție publică
- declaraţia va fi însoţită de C.V.-uri ale persoanelor
responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum şi ale
oricăror alţi specialişti cu sarcini cheie în îndeplinirea
contractului, C.V.-uri prezentate în original şi semnate de titulari.
III.3.2. Respectarea
prevederilor legale privind
ocrotirea mediului
înconjurător

Se impune cunoaşterea şi respectarea următoarelor acte normative:

• Cu caracter general:

1. LEGEA 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/30.12.2005
privind protecţia mediului
2. LEGEA nr. 645 din 07.12.2002 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului privind prevenirea, reducerea şi
controlul integrat al poluării
3. LEGEA nr. 655 din 20.11.2001 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.243/2000 privind protecţia
atmosferei.

• Factor de mediu: aer

4. LEGEA 655/2001 pentru aprobarea OUG 243/2000 privind
protecţia atmosferei
5. Ordinul 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea valorilor de prag şi criteriilor şi metodelor de evaluare
a dioxidului de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, pulberi.

• Factor de mediu apă

6. LEGEA 107/1996, Legea apelor
7. Ordinul 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind
obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de
suprafaţă

• Factor de mediu sol

8. Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind
evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de
elemente chimice în sol.

• Tratarea şi eliminarea deşeurilor

9. LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

III.3.3. Informații privind
capacitatea tehnică

-

Solicitat X

- cerinţa minimă obligatorie: Instalație foraj geotehnic = 1
buc., autoturism = 1 buc., imprimantă A3/A4 = 1 buc.

Nesolicitat □

declarație referitoare la utilajele, instalațiile,
echipamentele tehnice, necesare pentru îndeplinirea
contractului de prestări de servicii

IV. PREZENTAREA OFERTEI
IV.1. Limba de redactare a
ofertei
IV.2. Moneda în care este
exprimat prețul contractului
IV.3. Perioada minima de
valabilitate a ofertei
IV.4. Modul de prezentare a
ofertei ( propunere tehnică
şi financiară )

Limba română
Lei
Până la: 15.12. 2011
Oferta va fi transmisă la sediul Muzeului Țării Cri șurilor,
Oradea prin servicii poștale sau printr-o persoană
împuternicită de ofertant
Adresa: B-dul Dacia Nr. 1-3, Oradea, Cod poștal: 410464, Judeţul
Bihor, Secretariat.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 25 octombrie 2011, ora
12.00 (ora locală)
Propunerea financiară se va prezenta conform Formularului C
din anexă.
Propunerea tehnica va fi întocmită in așa fel încât să asigure
posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu specificațiile
tehnice prevăzute in descrierea obiectului contractului
(specificațiile tehnice).
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor
cu cerinţele solicitate:
- descriere detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate
- termen de prestare
- formularul de contract de servicii semnat de operatorul
economic
- alte informaţii considerate semnificative de ofertant pentru
evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al
conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de către
achizitor si trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de
către ofertant.
Ofertantul are obligația de a exprima prețul din propunerea
financiara in Lei, fără TVA.
Termen de plata: maxim 15 zile, după semnarea procesului verbal
de recepție a serviciilor, prin ordin de plata, in baza facturii emise
de prestator.
Oferta valabilă pe o perioadă mai scurtă de timp va fi respinsă de
Autoritatea Contractantă.

IV.5. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

IV.6. Informații referitoare la
termenele pentru livrarea
bunurilor/ prestarea
serviciilor/ execuția
lucrărilor
IV.7. Modalități de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziție si
de soluționare a contestației

IV.8. Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv condițiile
de actualizare/ modificare a
prețului contractului de
achiziție

Oferta va fi structurată pe:
- propunere tehnică;
- oferta financiară;
- documente însoţitoare - formularele solicitate din anexă,
specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
Oferta se va depune la adresa achizitorului in plic sigilat ce va fi
marcat cu inscripția:
“Oferta pentru Servicii: Prelevări de eșantioane sedimentologice
din zona rezervației naturale Lacul Pețea din Băile 1 Mai, Com
Sânmartin, România și din zona lacului Nagyszéksós-tó din
Mórahalom, Ungaria ”- și “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
28.10.2011, ORA 12:00”.
Plicul va conține: un exemplar documente - original.
Nu se acceptă oferte alternative.
Ofertele trimise prin orice alte mijloace decât cele precizate la
punctul IV.4., trimise la alte adrese sau sosite după termenul
limită prestabilit la punctul IV.4., vor fi respinse în mod automat.
(chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară termenului
limita sau dacă întârzierea se datorează serviciului de
mesagerie).
Termen de prestare: maxim 45 zile de la lansarea comenzii

Eventualele contestații se pot depune la sediul achizitorului:
Muzeul Țării Crișurilor, B-dul Dacia Nr. 1-3, Oradea, Cod postal:
410464, Judeţul Bihor
Termen de depunere a contestațiilor: 3 zile de la comunicarea
rezultatului procedurii.
Termen de soluționare a contestațiilor: achizitorul va analiza
contestația depusa in termen de maxim 3 zile de la înregistrarea
acesteia si va transmite răspuns scris ofertantului in termen de
maxim 2 zile de la expirarea termenului de analiza a contestațiilor
Răspunsul la contestație poate fi atacat la instanța competenta:
Tribunalul Oradea, Secția Contencios Administrativ si Fiscal .
Contestațiile se mai pot depune si la: Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, Adresă: str. Stavropoleos, nr.6,
sector 3, București, Cod poştal: 030084 , Telefon: 021-310.46.41,
Fax: 021-310.46.42, Adresă internet: www.cnsc.ro , E-mail:
office@cnsc.ro
Conform anexei - formular de contract de prestări servicii
Prețul este ferm pe toata durata contractului, nu se modifică

V. CRITERII DE ATRIBUIRE
V.1) Prețul cel mai scăzut
V.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
Factor de evaluare

X
□
Pondere

Factor de evaluare

Pondere

CAIETUL DE SARCINI
Pentru achiziția publică de servicii:
,,Prelevări de eșantioane sedimentologice din zona rezerva ției naturale
Lacul Pețea din Băile 1 Mai, Com Sânmartin, Romănia și din zona lacului
Nagyszéksós-tó din Mórahalom, Ungaria”
Cod CPV: 71351100-4
1. PREZENTARE GENERALĂ
Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, în calitate de partener de proiect în cadrul proiectului
Evidențierea și analiza comparativă ale efectelor schimbărilor regionale climatice și de mediu
asupra habitatelor acvatice KÖRNYEZETVIZSG.0901/207/2.2.2., desfăşoară în anul 2011-2012 un
program de cercetare în vederea elucidării evoluției în timp a lacului termal de la Băile 1 Mai, jud.
Bihor și a lacului Nagyszéksós din Mórahalom, Ungaria prin prelevări de probe de sedimente în
sistem de carotaj, din coloane stratigrafice nederanjate și prin realizarea unor hărți sedimentologice.
1.1. Amplasament
Locul de prelevare a probelor de sedimente din zona lacului termal de la Băile 1 Mai din punct
de vedere administrativ se află pe teritoriul administrativ al comunei Sânmartin, jud. Bihor, România.
Aria protejată sub denumirea de Rezervația Naturală Pârâul Pețea (4 ha) este inclus în situl Natura
2000 ROSCI0098 Lacul Peţea (50 ha), cuprinde singurul habitat termal din România cu numeroase
specii de interes comunitar și național (N47°0’43”, E21°58’42”). Altitudinea medie a zonei de studiu
este de 160 m. Custodele sitului Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Peţea este Muzeul Țării Crișurilor,
Oradea.
Locul de prelevare a probelor de sedimente din zona lacului Nagyszéksós se află în
apropierea orașului Mórahalom din Ungaria (N46°13’07.23”, E19°57’04.95”), care reprezintă un
habitat umed sărăturos. Altitudinea medie a zonei de studiu este de 83 m. După o perioadă de
exploatare în sistem de heleșteu consiliul local a inițiat un program de reabilitare a habitatului umed
prin realizarea unei ferme experimentale ecologice de bivoli.
1.2. Scopul
Scopul acestor lucrări este executarea de foraje de explorare de mică adâncime pentru
colectare de sedimente acumulate în bazinul de sedimentare al lacului termal de la Băile 1 Mai și al
lacului Nagyszéksós din Mórahalom pentru determinarea evoluției în timp a acestor formațiuni
limnologice. Forajele de explorare au rolul de a determina extinderea formațiunilor și analiza rocilor
sedimentare neogene-cuaternare traversate, de asemenea vor fi folosite în determinarea
caracteristicilor petrofizice și vârstei geologice a acestora și pentru realizarea unor hărți
sedimentologice.
1.3. Date generale privind obiectivul
Programul lucrărilor de cercetare pentru anul 2011-2012 prevede săparea pentru zonele
cercetate (lacul termal de la Băile 1 Mai și lacul Nagyszéksós din Mórahalom) a 17 foraje de explorare
în perimetrul bazinelor de sedimentare (respectiv 8 foraje la lacul termal de la Băile 1 Mai și 9 foraje la
lacul Nagyszéksós din Mórahalom), a 4 carote de foraj cu conținut de sedimente nederanjate
(respectiv 2 carote de foraj de la lacul termal de la Băile 1 Mai și 2 carote de foraj de la lacul
Nagyszéksós din Mórahalom) și colectarea a câte 1 tonă de sedimente dintr-o secțiune geologică cu
suprafața 0,5 m2 cu conținut nederanjat de pe ambele teritorii. Locul exact al forajelor vor fi indicate
prin coordonate GPS de către autoritatea contractantă. Prestatorul asigură cheltuielile de transport și

cazare al unui reprezentant din partea autorității contractante la prelevarea probelor pentru ambele
zone cercetate.
2. SERVICII SOLICITATE / CERINȚE TEHNICE
Lucrările care urmează a fi realizate, interpretate si predate beneficiarului sunt listate în tabelul
următor:
Nr.
crt.
1
2

3

4

5

Activitate
Executare foraje
Analiză sedimentologică –
petrografică (macroscopică
complexă) din forajele de
explorare
Prelevare probe pentru
analize paleontologice
(pentru studiu malacologic și
studiu taxonomic resturi
osteologice de vertebrate)
din carotele de foraj cu
sedimente nederanjate
Prelevare probe pentru
analize paleontologice
(pentru studiu malacologic și
studiu taxonomic resturi
osteologice de vertebrate)
dintr-o coloană stratigrafică
cu conținut nederanjat
(aproximativ 1 tonă)
Întocmire documentaţie
geologică de sinteză

Cantitatea totală
în România (buc.)
8

Cantitatea totală
în Ungaria (buc.)
9

8

9

2

2

1

1

1

1

1. Executarea de foraje
- se va face campanie de teren pentru colectarea datelor
- forajele vor fi de mică adâncime (în medie de 6 m), străpungând doar sedimentele
limnologice neogen-cuaternare
- diametrul carotelor de foraj va fi cuprins între 6-12 cm
2. Analiză sedimentologică – litologică (macroscopică complexă) din forajele de explorare
- eșantioanele vor fi pregătite și păstrate în lăzi de probe pentru foraj geologic
- din fiecare carotă de foraj vor fi determinate grosimea și caracterul litologic ale straturilor
- probele vor fi separate în straturi sedimentare conform caracterelor litologice și marcate prin
separatoare
- seturile de eșantioane vor fi interpretate sedimentologic
- se vor întocmi buletine de analiză
3. Prelevarea probelor pentru analize paleontologice din carotele de foraj cu sedimente
nederanjate
- eșantioanele vor fi pregătite și păstrate în lăzi de probe pentru foraj geologic
- probele vor fi separate în straturi sedimentare conform caracterelor litologice și marcate prin
separatoare

- vor fi determinate grosimea și caracterul litologic ale straturilor
- se vor întocmi buletine de analiză
4. Prelevarea probelor pentru analize paleontologice (pentru studiu malacologic și studiu
taxonomic resturi osteologice de vertebrate) dintr-o coloană stratigrafică cu suprafața 0,5 m2
(aproximativ 1 tonă în total)
- se va identifica și delimita suprafața de lucru cu o suprafață utilă de 0,5m2 din care vor fi
colectate integral sedimentele
- colectarea sedimentelor din straturi și separarea lor vor fi realizate conform caracterelor
litologice
- probele din straturile sedimentare mai groase de 100 mm, dar cu caractere litologice
asemănătoare, vor fi separate în unități de câte 100 mm grosime
- probele colectate din coloana stratigrafică vor fi introduse în recipiente adecvate și etichetate
conform nivelelor și caracterelor litologice
5. Întocmirea documentaţiei geologice de sinteză
- documentare
- procesarea și analiza datelor
- întocmirea documentaţiei geologice de sinteză
Ofertantul va asigura prezența cel puțin a unui reprezentant al Autorității contractante la locul
prelevării probelor (indicate de autoritatea contractantă – a se vedea pct.1.3. din prezentul caiet
de sarcini).

FORMULAR A
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________
DECLARAŢIE
PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul ............................................................................., reprezentant împuternicit
al ................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de
bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, fiind nominalizat ca subcontractant în
cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................... (se precizează perioada
de valabilitate a ofertei).
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,
....................................
(semnătura autorizata)

FORMULAR B
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________
DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006
Subsemnatul ............................................................................., reprezentant împuternicit
al ................................................................................................... (denumirea/numele și sediul/adresă
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizată de Muzeul Țării Cri șurilor, Oradea
pentru achiziţia de servicii.............................................................................................................. , declar
pe proprie răspundere că:
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu facem obiectul procedurilor legale prevăzute la lit. a);
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care societatea este stabilită;
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul 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,
....................................
(semnătura autorizata)

Formular C
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________
PROPUNERE FINANCIARĂ
Către:
Muzeul Țării Crișurilor, Oradea
1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisă ..............................................................., în calitate de
ofertant, ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire ataşată să
prestăm serviciile de ........................................................................................................ solicitate de Muzeul Țării
Crișurilor, Oradea pentru preţul total de ............................................................ (suma în litere şi cifre) (lei/ Euro),
la care se adaugă TVA în valoare de ................................................................ (suma în litere şi cifre) lei/Euro).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita câ știgătoare, sa prestăm serviciile in conformitate
cu prevederile contractuale.
3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de 45 de zile, respectiv până la data de
_______________ (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizi ție publică aceasta oferta, împreună cu comunicarea
transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câ știgătoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles si consimțim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilita ca fiind câ știgătoare, să constituim
garanția de buna execuție in conformitate cu prevederile din documenta ția de atribuire.
7. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut pre ț sau orice alta oferta pe care o
puteți primi.
Data completării:

.......................
Nume, prenume:

................................................
Semnătura: ...................................................
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

........................................... (denumire ofertant)

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr.
1. Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de
prestări servicii, între
Muzeul Țării Crișurilor, cu sediul în Oradea, B-dul Dacia nr. 1-3, telefon/fax 0259412724, 412725, E-mail: contact@mtariicrisurilor.ro, web: www.mtariicrisurilor.ro, cod unic de
înregistrare RO 4287858, cont bancar IBAN RO42TREZ0765010XXX000210 deschis la
TREZORERIA MUNICIPIULUI ORADEA, B-DUL DIMITRIE CANTEMIR NR. 2, reprezentată
legal prin Aurel Chiriac, Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte
si
_______________________________________cu sediu social situat în _______________,
Str. ____________ nr. __, telefon/fax _________________, având cod unic de înregistrare
_____________________, cont deschis la banca _________________________, având cod
IBAN ____________________________________, reprezentată legal prin ____________ în
calitate de ____________________, in calitate de prestator, pe de alta parte.
A. Clauze obligatorii
2. Obiectul contractului
2.1 Prestatorul se

obligă

să execute

servicii

de prelevări

de

eşantioane

sedimentologice din zona Rezervaţiei Naturale Lacul Peţea din Băile 1 Mai, Com Sânmartin,
România şi din zona lacului Nagyszéksós-tó din Mórahalom, Ungaria în cadrul proiectului
”Evidențierea și analiza comparativă ale efectelor schimbărilor regionale climatice și de mediu
asupra habitatelor acvatice”, Cod proiect: HURO/0901/207/2.2.2, finanţat în cadrul
Programului de Cooperare Teritorială Ungaria România 2007 - 2013, axa prioritară 2. Întărirea
coeziunii sociale şi economice în regiunea de frontieră cu Domeniul major de intervenţie 2.2.
Promovarea cooperării în domeniul C+D şi inovaţiei, în perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu cerinţele caietului de sarcini.
Obiectivele specifice ale contractului prezent: executarea de foraje de explorare de mică
adâncime pentru colectare de sedimente acumulate în bazinul de sedimentare al lacului termal
de la Băile 1 Mai și al lacului Nagyszéksós din Mórahalom cu rolul de a determina extinderea

formațiunilor și analiza rocilor sedimentare neogene-cuaternare traversate, de asemenea vor fi
folosite în determinarea caracteristicilor petrofizice și vârstei geologice a acestora și pentru
realizarea unor hărți sedimentologice.
2.2 Achizitorul se obligă sa plătească prețul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate.
3. Prețul contractului
3.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului , plătibil prestatorului de catre
achizitor după prestarea serviciilor şi recepţia (fără obiecţiuni) a acestora, este de
____________RON la care nu se adaugă TVA.
3.2 Plata se va face in termen de 15 zile de la emiterea facturii, cel târziu până la data de 30.
12.2011.

4. Durata contractului
4.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de
15.12.2011.
5. Obligațiile principale ale prestatorului
5.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de prelevări de eşantioane
sedimentologice la standardele şi performanţele prezentate în documentația de atribuire, cu
respectarea legislației naționale și comunitare în domeniu și în conformitate cu prevederile
instrucțiunilor autorităţii contractante.
5.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile cu respectarea termenelor limită indicate
de achizitor în ordinele de începere a prestației.
5.3. Prestatorul va răspunde solicitărilor de lămuriri/clarificări suplimentare formulate de
către achizitor și autoritatea contractantă. În situația in care acestea solicită refacerea
rapoartelor, acestea vor fi executate cu respectarea cerințelor si a termenelor limită indicate de
autorităţile mai sus menționate.
5.4 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
7.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

5.6. Prestatorul are obligaţia ca pe toată durata de desfăşurare a evenimentului să
garanteze răspunderea civilă faţă de terţi pentru vătămări corporale şi pentru pagube
materiale.
6. Obligațiile principale ale achizitorului
6.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului toate informațiile si
materialele solicitate.
6.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 15 zile de la
data primirii facturii la sediul acestuia. Plata se va efectua pe baza documentelor contabile
întocmite şi a facturilor emise de către prestator.
7. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
7.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să- și îndeplinească
obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, pe motiv
de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către prestator .
7.2. În cazul in care achizitorul nu onorează facturile in termen de 15 zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a rezilia contractul, pe motiv de
neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către achizitor.
B. Clauze specifice
8. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
8.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.
8.2. Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenele convenite de
părți, termene care se calculează de la data semnării contractului şi nu pot fi depăşite.
9. Rezilierea contractului
9.1. Contractul se poate rezilia unilateral in mod exclusiv de către achizitor în cazul în
care, pe durata prestării serviciilor, prestatorul nu mai satisface cerințele exprimate și asumate
in ofertă.
9.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, în
mod culpabil şi repetat, și întârzierile repetate în îndeplinirea contractului dau dreptul părţii
lezate de a considera contractul reziliat de drept.
10. Ajustarea preţului contractului
10.1 Preţul contractului nu se ajustează.

11. Forța majoră
11.1 Forța majoră este constatata de o autoritate competenta.
11.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
11.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
12. Soluționarea litigiilor
12.1 Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
12.2 Dacă, soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, achizitorul si prestatorul
nereuşind să soluţioneze in mod amiabil o divergenta contractuală, aceştia se vor adresa
Instanțelor Judecătorești Competente.
13. Limba care guvernează contractul
13.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
14. Legea aplicabilă contractului
14.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Părțile au înțeles să încheie azi

, prezentul contract in două exemplare, câte

unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Prestator

Muzeul Țării Crișurilor
Director General
Aurel Chiriac
(semnatura autorizata)

(semnatura autorizata)

LS

LS

________________

_______________

