
                                  

Terţ susţinător  

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

(denumirea) 

 

 

ANGAJAMENT FERM 

privind susţinerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului 

referitor la capacitatea tehnică - experiența similară 

 

Către, Oraşul Eforie 

Eforie Sud, Str. Progresului nr. 1, jud. Constanţa 

 

 Intervenit între  ....................... (denumirea si datele de identificare ale terţului 

susţinător) și  ....................... (denumirea ofertantului) cu privire la procedura pentru 

atribuirea contractului de servicii de salvare acvatică-salvamar şi posturi de prim 

ajutor pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind capacitatea tehnică. 

 Noi ....................... (denumirea terţului susţinător), în situația în care 

contractantul ................ (denumirea ofertantului) întâmpină dificultăți de natura tehnică 

pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil, autorității 

contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei 

prezentate şi a obligatiilor asumate de ....................... (denumirea ofertantului) prin 

contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 

 Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător), vom raspunde 

faţă de autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în 

derularea contractului. Astfel, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil să 

ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligatiile asumate de 

____________________ (denumirea ofertantului) prin contractul ce urmează a fi 

încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul 

anagajament.  

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), declarăm că vom 

invoca susținerea acordată de ............................................ (denumirea terţului 

susţinător) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din 

prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării 

contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului 

angajament ferm. 

 Noi, ............................................ (denumirea ofertantului), înțelegem că 

Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o 

avem împotriva ________________ (denumirea terţului susţinător)  pentru 

nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.  

 Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 

celor care au fost incluse în propunerea financiară. 

Noi, .................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), 

declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 



                                  

că datele prezentate în tabelul anexat privind experienţa similară, ………….pentru 

îndeplinirea contractului de achiziţie publică ............................(denumirea contractului) 

sunt reale. 

Totodată, declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi înţelegem 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 prezentul angajament. 

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în 
mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de 
susținere privind capacitatea tehnică acordat ............................................................ 
(denumirea ofertantului). 

 

 

Data completării,       

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

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

        

Ofertant..................... (semnătură autorizată) 

 

 

 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

 

Obiect contract 

 

 

 

 

Cod 

CPV 

 

 

 

Denumirea/ 

nume 

beneficiar 

/client 

Adresa 

 

 

 

Calitatea 

prestatorului*) 

 

Preţ contract 

sau valoarea 

serviciilor 

prestate (în 

cazul unui 

contract  aflat 

în derulare)  

 

 

Procent 

prestat în 

perioada de 

referință  

(%) 

 

 

 

Perioadă 

derulare 

contract**) 

1        

2        

...        

 
Data ................................           

 
Terţ susţinător, 
…………………………. 

(semnătura autorizata şi stampila) 
 

Nota 1: In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre 
terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători 
va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreuna cu Angajamentul 
ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm. 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător 
(lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciza data de începere și de finalizare a serviciilor. 



                                  

Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează 
în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor 
documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm. 
Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu 
privire la acordarea susținerii. In cazul în care părțile doresc să stabilească și alte 
prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului 
ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament. 
 

 
 
 


