
 

15 January 2016 Page 1 of 2 
d4d_tenderguarantee.doc 

VOLUMUL 1 

 
SECȚIUNEA 3  

FORMULAR PENTRU  
GARANȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 

 



15 January 2016 Page 2 of 2 
d4d_tenderguarantee.doc 

FORMULAR PENTRU GARANȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 
 
 
 

Contract de lucrări 
 
(De completat pe hârtie ce are antetul instituției financiare) 
 
În atenția 
<Adresa Autorității Contractante> 
Numită în continuare ‘Autoritatea Contractantă’ 
 
Titlul contractului: <Titlul contractului> 
Număr de identificare: <Referința de publicare> 
 
 
Subsemnații, [numele și adresa instituției financiare], prin prezenta declarăm în mod irevocabil că vom 
garanta, în calitate de debitor principal, și nu doar ca garanție în numele <Numele și adresa ofertantului>, 
plata către Autoritatea Contractantă în valoare de <suma garanției de participare la licitație>, această 
sumă reprezentând garanția la care se face referire în Articolul 11 al Anunțului de Intenție. 
 
Plata va fi făcută fără obiecții sau proceduri judiciare de orice fel, la primirea primei solicitări scrise din 
partea dvs. (trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) dacă Ofertantul nu își 
îndeplinește toate obligațiile prevăzute în ofertă. Nu vom întârzia plata, nici nu ne vom opune acesteia 
din niciun motiv. Vă vom informa în scris imediat ce plata a fost efectuată. 
 
Menționăm că garanția va fi returnată în termen de cel mult 45 de zile de la data expirării perioadei de 
validitate a ofertei, inclusiv eventualele extinderi, conform Articolului 15 din Instrucțiunile pentru 
Ofertanți [și, în orice caz, cel târziu la (un an după termenul-limită de trimitere a ofertelor)]1 
 
Legea aplicabilă acestei garanții este cea din Romania. Orice dispută care apare din sau în legătură cu 
această garanție va fi trimisă către tribunalul din Romania.  
 
Garanția va intra în vigoare de la termenul-limită pentru trimiterea ofertei. 
 
 
 
Redactată la ………….., ../../.. 
 
Nume și prenume: …………………………… În numele: ………………… 
 
 
Semnătura: …………….. 

[ștampila entității ce asigură garanția] 

 

 
1 Această mențiune trebuie introdusă doar acolo unde este cazul, de exemplu unde legea aplicabilă garanției prevede o dată 
precisă de expirare sau unde girantul poate justifica faptul că nu poate oferi o astfel de garanție fără o dată de expirare. 
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