Formular nr. 3
OFERTANT UNIC/ASOCIERE
________________
(denumire/nume)

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. ………. / …………
La contractul de achiziţie publică nr. ________/_____________ încheiat între _________________ şi
__________________________________ privind prestarea serviciilor _______________________________
(denumire autoritare contractantă)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
i. Părţi contractante:
Acest contract este încheiat între:
S.C. ________________________________________ cu sediul în ________________________________,
(adresa, tel., fax, e-mail),
reprezentată prin ______________________ Director General/administrator, denumită în cele ce urmează
contractant general
şi
S.C. ___________________________________ cu sediul în _____________________________________,
(adresa, tel., fax, e-mail),
reprezentată prin ______________________ Director General/administrator, denumită în cele ce urmează
subcontractant.

ii. Obiectul contractului:
Art. 1. _____________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt _______________ de:
(servicii)
-

____________________
____________________.

Art. 2.
2.1.Valoarea (procentul)_______________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(servicii)
Activităţi contractuale care vor fi prestate de catre subcontractant (se vor preciza serviciile prestate de
subcontractant):
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________

Procentul din contract care revine subcontractantului la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica :
_______ % S.C. ___________________________
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Art. 3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume (vă rugăm să specificați serviciile
prestate de subcontractant):
- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de
subcontractant, contravaloarea ________________ prestate în perioada respectiva.
(servicii)
- plata _____________________ se va face în limita asigurării finanţării ___________________________
(serviciilor)
(serviciilor)
de către beneficiarul _____________________________
(denumire autoritare contractantă)
Art. 4. Durata de execuţie a _________________________________ este în conformitate cu contractul de
(serviciilor)
achiziţie publică.
Art. 5. Durata garanţiei de bună execuţie este de ____ luni şi începe de la data semnării procesului verbal
încheiat la terminarea ______________________________.
(serviciilor)
Art. 6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile
legale.
iii. Alte dispoziţii:
Art. 7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ___________________________________
(serviciilor)
şi neîncadrarea din vina subcontractantului, în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa
beneficiarului, subcontractantul va plăti penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea
_________________ nerealizate la termen.
(serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art. 3., contractantul general va plăti penalităţi
de _____ % pe zi întârziere la suma datorată.
Art. 8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care
contractantul le are faţă de investitor conform contractului ________________________.
(denumire contract)
Art. 9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se
vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un
exemplar pentru ___________________________.
(denumire autoritare contractantă)

______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)
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