Către: ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.
CERERE OFERTA GARANTII PENTRU CONSTRUCTII
Emisă la data …………………….
Solicitant:
Agent/ broker de asigurare:
Tip Garanţii solicitate*

% din val. contract

Valoare

Perioada **

* Garantie de participare la licitatie / Garantie de returnare avans / Garantie de buna executie/ Garantie de mentenanta
** Perioada garantie: nr. luni, data inceperii – data încetării valabilităţii

Contract pentru care se solicită garanţia/ garanţiile
Nr./ dată contract
Obiect contract si locatia lucrarii
Valoare
Data începerii execuţiei
Data finalizarii lucrării
Data estimată pentru Procesul Verbal de
recepţie finală
Calitatea solicitantului (antreprenor general,
subcontratant, lider asociatie, membru asociatie, etc.)

Structura asociatie / consortiu (daca lucrarea
se executa de catre o asociatie/ consortiu)

Beneficiar lucrare
Beneficiar garantii solicitate
(beneficiarul contractual si, daca este cazul, tertul in
favoarea caruia se va cesiona garantia)

Finantator(i) proiect
Subcontractanţi
(denumire/ tip lucrari subcontractate/ % din valoare)

La prezenta cerere se anexează:
Pentru garantii de participare licitatie
□ Documentatie de atribuire (format electronic)

□ Acord de asociere (daca este cazul)
□ Declaratie privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul)
Pentru celelalte tipuri de garantii:

□ Copie / Draft Contract pentru care se solicită garanţia/ garanţiile;
□ Grafic de executie (pentru lucrarile nefinalizate);
□ Contract de asociere (daca lucrarea se realizeaza de catre o Asociatie)
□ Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (pentru lucrarile finalizate);
□ Documentele care atestă executarea remedierilor după receptia la terminarea
lucrarilor (dacă este cazul, conform Proces Verbal de receptie la terminarea
lucrărilor);
□ Document oficial emis de Beneficiarul garanţiei din care rezultă nu s-au
înregistrat cazuri de culpă ale Executantului, nu există dispute/ litigii cu privire la
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale legate de buna executie sau de remedierea
defecţiunilor (pentru lucrările in curs de execuţie la data solicitării de garanţii, sau
pentru lucrarile la care s-a semnat Proces Verbal de recepţie la terminarea
lucrarilor înainte cu mai mult de 30 zile de data solicitării garanţiei de
mentenanţă).
Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal al companiei solicitante, fac urmatoarele
DECLARATII pe propria raspundere:
Declar ca Beneficiarul garantiilor accepta garantiile emise de Allianz-Tiriac Asigurari S.A.
sub forma garantiilor contractuale conditionate.
Declaratie conexa cererii de garantie de participare la licitatie: In cazul castigarii licitatiei,
intentionam ca garantia de buna executie solicitata prin documentatia de atribuire sa fie
constituita sub forma:
□ Scrisoare de garantie bancara emisa de …………………………………………………………………………
□ Garantie emisa de Asiguratorul ……………………………………………………………….........................
□ Retineri din facturi
Declaratie conexa cererii de garantie de buna executie / returnare avans pentru lucrari
realizate in cadrul unor asociatii / consortii: Membrii asociatiei/ consortiului sunt de
acord sa raspunda in solidar fata de Allianz-Tiriac Asigurari, pentru garantia emisa de
aceasta, renuntand la beneficiul de discutiune si diviziune. La emiterea garantiei, acestia
vor semna o declaratie in acest sens.
Declaratie conexa cererii de garantie de buna executie pentru lucrari in curs / cererii de
garantie de mentenanta pentru lucrari finalizate de mai mult de 30 zile: Pana la data
prezentei cereri ne-am indeplinit la termen si in cantitatea/ calitatea corespunzatoare
toate obligatiile contractuale, nu există dispute/ litigii cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor contractuale legate de buna executie sau de remedierea defecţiunilor.

Reprezentant legal societate solicitantă,

(nume/prenume, semnătură, stampilă)

