27.02.2017
REGULAMENT PENTRU UTILIZAREA AVALIZARII
Referitor la utilizarea instituțiilor de avalizare, cu cerințele îndeplinite de către Terțul
Susținător, condițiile ce vor fi aplicate sunt următoarele:
1. Participarea la procedurile de licitație se va face direct de către societatea dvs. ca
societate de de sine statatoare, în timp ce Terțul Susținător va pune la dispoziție
experiența tehnică și/sau financiară și/sau cash-flow, ca societate auxiliară cu
instituția de avalizare;
2. Costurile pentru participarea la procedurile de licitație vor fi în totalitate suportate
de către societatea dvs.;
3. Terțul Susținător, prin acceptarea uneia dintre soluțiile indicate mai jos, va pune la
dispoziție numai documentația necesară pentru cerințele solicitate în avalizare.
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SOLUȚII
SOLUȚIA 1: Avalizarea pentru cerințele tehnice sau financiare
SOLUȚIA 2: Avalizarea pentru cerințele tehnice și financiare
SOLUȚIA 3: Avalizarea pentru cerințele tehnice și/sau financiare și cash-flow
SOLUȚIA 4: Avalizare numai pentru cash-flow

COSTURI DE LICITAȚIE
- Cost fix de avalizare (pentru soluțiile 1, 2, 3):
COST AVALIZARE
VALOAREA LICITATIEI

PROCENT
“SUCCESS

Euro / Ron

FEE”

0 – 22.500.000,00 Ron

Euro 1.000 / Ron 4.500

3,0%

22.500.000,01 Ron – NELIMITAT

Euro 1.000 / Ron 4.500

2,0%

Procentul “success fee”, se va plăti numai în cazul adjudecării licitației la valoarea
ofertei, după cum urmează:
• 50% la încasarea avansului;
• 50% în primul S.I.L.
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- Costul pentru Cash Flow (soluția 3):
• 0,10% din valoarea indicată în scrisoarea de garanție bancară, ce se va
plăti la semnarea contractului, plus B/O cu titlu de controgarantie a sumei
indicate în scrisoarea de garanție bancară, pentru garanția cu durata
maximă egală sau mai mică de 6 luni;
Sau:
• 0,20% din valoarea indicată în scrisoarea de garanție bancară, ce se va
plăti la semnarea contractului, plus B/O cu titlu de controgarantie a sumei
indicate în scrisoarea de garanție bancară, pentru garanția cu durata
cuprinsă între 6 și 8 luni.
N.B. Pentru soluția 3 din regulament:
1) Costul minim pentru cash-flow este egal cu Ron 2.250,00;
2) Procentul “Success Fee” variaza in functie de valoarea licitatiei conform tabelului
prezentat mai sus;
3) La costul pentru Cash flow se adauga si costurile prevazute pentru avalizare
conform tabelului prezentat mai sus;
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- Costul pentru Cash Flow (soluția 4):
• 0,10% din valoarea indicată în scrisoarea de garanție bancară, ce se va
plăti la semnarea contractului, plus B/O cu titlu de controgarantie a sumei
indicate în scrisoarea de garanție bancară, pentru garanția cu durata
maximă egală sau mai mică de 6 luni;
Sau:
• 0,20% din valoarea indicată în scrisoarea de garanție bancară, ce se va
plăti la semnarea contractului, plus B/O cu titlu de controgarantie a sumei
indicate în scrisoarea de garanție bancară, pentru garanția cu durata
cuprinsă între 6 și 8 luni.
N.B. Pentru soluția 4 din regulament:
1) Costul minim pentru cash-flow este egal cu Ron 3.600,00;
2) Procent “Success Fee” este egal cu 0,8%;
3) Nu sunt prevazute costuri de avalizare.
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FORMULAR DE CERERE SUSTINERE
Subsemnatul ..........................................................................................................................................
Născut/ă la: ......................................................... în data .......................................................................
Domiciliat în: ........................................................ str. ..........................................................................
În calitate de reprezentant legal al societății: ........................................................................................
Cod fiscal CIF:................................................................................................................................
Înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr.......................................................................................
și cu sediul legal în: .............................................. str. ..........................................................................
Tel.: ................................... ; Fax: .............................. ; E-mail:.............................................................
Desfasoara activitate de: ......................................................................................................................
Persoană de contact Dl.: .............................................................Tel.nr. ................................................
SOLICITĂ
Disponibilitatea societatilor pe care le reprezentati, ca si Terti Sustinatori, pentru a acorda
sustinere conform Legii 34/2006 pentru următoarea licitatie publica :
Autoritatea Contractantă: ……………………………………………………Nr. SEAP : ……...........
Valoarea garantie de participare .................................. Ron ( echivalent ................................... Euro)
Valoare Cash-Flow....................................................... Ron ( echivalent ................................... Euro)
Scadență licitatie data: ………………………………….................………………………………….
Valoare licitatie :........ .................................. .................Ron ( echivalent ................................... Euro)
Varianta de sustinere solicitata conform Regulamentului anexat : se va specifica numarul variantei
alese ( respectiv pentru ce se doreste sustinere : cifra de afaceri; cash-flow; lucrari similare )
................................................................................................................................................................
SOLUȚIA:
1
2
3
4
DE ASEMENEA
În cazul disponibilității dvs. pentru procedura menționată mai sus, mă angajez să virez anticipat, pe
bază de factură, suma de RON................... plus TVA ( dacă se aplică), plus 0,10% sau dupa caz
0,20% din valoarea trecută în scrisoarea de garanție bancară ( numai în cazul variantei in care se
solicita Cash – Flow)
Anexe obligatorii:
•
Actul de Înmatriculare al Societății;
•
Actul de identitate (color) a Reprezentantului legal;
•
CNP-ul reprezentantului Legal / Codul fiscal al Reprezentantului Legal
Locul și data:

Ștampila și semnătura Societății:
……………………………………….
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