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Scrisoare de intentie
'\■

Judetul 14, reprezentat prin Consiliul Judetean tai intentioneaza sä achizitioneze
servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean la i, §i invita pe cei interesati sa" depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul 14;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean 14, B-dul Stefan cel Mare Si Sfant nr. 69,
cod 700035, Municipiul 14; telefon/fax 0232- 214425;
3. Procedura aplicata: servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean la§i;
4. Sursa de finantare: Buget propriu;
5. Valoarea estimat& 9.000 lei Mt TVA, echivalent a 2.010,50 Euro, la curs BNR licitat
in data de 24.02.2016, 1 Euro = 4,4765 lei;
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Data limits de depunere a ofertelor: 21.03.2016, ora 09.00.
8. Data deschiderii ofertelor: 21.03.2016, ora 11.00.
9. Adresa la care se depun ofertele: Consiliul Judetean 14, B-dul Stefan cel Mare §i Slant
nr. 69 - Registratura General& cam. 1.
10. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean 14
www.icc.ro - sectiunea "Licitatii" sau poate fi obtinuta in format electronic de la sediul
autoritatii contractante, Judetul 14 - Consiliul Judetean 14, Directia Achizitii Publice —
Serviciul Achizitii Publice Contracte, etajul 2.
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUSCHERU
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalist:7u in solidar cu intocmitorul inscrisului
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Mirela Sticlaru
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de servicii medicate de
medicina muncii pentru angajatii aparatului de specialitate
al Consiliului Judetean Iasi

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUSCHERU
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
in solidar cu intocmitorul inscrisului

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizifie publics de servicii medicale de medicina tuuncii pentru
angajalii aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Iafi

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE,
SEF SERVICIU,
Iulia-Ramona AN ONE I-ROPCEAN
imi asum in totalitate responsabil tatea core itudinii ti legalitalii,
in solidartart

ELABORAT,
Consilier,
Mirela Sticlaru
lmi asum responsabilitatea pentru fimdamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmiril acestui inscris oficial
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Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
•
•
•
•

SECTIUNEA I
SECTIUNEA II
SECTIUNEA III
SECTIUNEA Iv

- Fisa de date a achizitiei,
- Formulare si modele,
- Caietul de Sarcini,
- Clauzele contractuale obligatorii.
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SECTIUNEA I -Fifa de date a achizitiei

FISA DE DATE A ACHIZIJIEI
Tip legislatie: O.U.G. nr. 34/2006
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA 51 PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala: JUDETUL IA51 - CONSILIUL JUDETEAN IA51,
Adresa: Bulevardul Stefan cel Mare i Sfant, nr. 69
Cod postal: 700075 Tara: ROMANIA
Localitate: Iasi
Punct(e) de contact: Directia Achizitii
Publice
Telefon: +40 232235100 int. 492
In atentia: Anca Luminita Muscheru
Fax: +40 232214425
E-mail: achizitii.publice@icc.ro
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.icc.ro
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): www.icc.ro

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
(ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Activitate
- Servicii generale ale administratiilor publice
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
CONTRACTANTE
DA o
NU x
Autoritate regionala sau locala

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Iasi
11.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
x
o c) Servicii
a) Lucrari
o
B) Produse
Cumparare o
Categoria serviciilor:
Executare
D
Proiectare si executare
o
Leasing o
Anexa nr. 2B
D
inchiriere D
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucrari,
Inchiriere cu optiune de o
cumparare
conform cerintelor
0 combinatie intre acestea
specificate de autoritatea
contractanta.
o
Locul principal de livrare
Locul principal de prestare:
Locul principal de prestare:
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IASI
Codul NUTS:R0213-Iasi

Cod NUTS ❑❑❑❑❑❑
Cod NUTS ❑❑❑❑❑❑
11.1.3) Procedura implica
x
Un contract de achizitii publice
❑
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)
❑
Incheierea unui acord-cadru
Nu
este
cazul
(dupa
caz)
11.1.4) Informatii privind acordul-cadru
11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizi(iilor
Contractul va avea ca obiect prestarea serviciilor medicale de medicina muncii pentru angajatii
aparatului de specialitate at Consiliului Judetean Iasi - Controlul medical periodic, consultanta
asistenta medicala si efectuarea serviciilor ivite ocazional - pentru aparatul de specialitate al
CON,S'ILIULUI JUDETEAN Ii4,51 cu un total estimat de 210 salariati. In eventualitatea unor miscari
de personal se va extinde In functie de eventualele angajari si aparifia de situatii neprevazute.
11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
85147000-1 Servicii de medicina muncii
Obiect principal
11.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
da ❑ nux
11.1.8) impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati anexa B de Cate on este necesar,
nu x
da ❑
pentru fiecare lot in parte)
Daca da, este necesar sa se depund oferte pentru (bifati o singura casuta):
toate loturile ❑
unul sau mai multe loturi
❑
un singur lot
11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da o nu x

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
11.2.1) Cantitatea totals sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Valoarea estimata a contractului de servicii este de 9.000 lei Para TVA, echivalent a 2.010,50
Euro, la curs BNR licitat in data de 24.02.2016, 1 Euro = 4,4765 lei
Moneda: Lei
Contractul va avea ca obiect prestarea serviciilor medicale de medicina muncii pentru angajatii
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi
11.2.2) Optiuni (dupa caz)
da❑ nu x

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului : (1) Durata contractului este, incepand de la data intrarii in vigoare a
contractului, respectiv de la data semnarii contractului de ambele parti si panA la restituirea garantiei
de bung executie constituita in temeiul prezentului contract.
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(2) Durata prestarii serviciilor medicate de medicina muncii ce fac obiectul contractului este
incepand de la data solicitarii achizitorului si pand la data de 31.12.2016.

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
11.4.1. Ajustarea pretului contractului
da o nu x

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
HU) CONDITH REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupli caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
da o nu FA
III.1.1.b) Garantie de buns executie
da x nu o
Garantia de blind executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din pretul contractului ce
urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA astfel :
- prin depunerea la casieria autoritatii contractante, din Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Iasi
a sumei in numerar;
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara on de o societate de
asigurari, in original (model formular nr.2), in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr.
925/2006.
- daca partile convin, garantia de build' executie se va putea constitui si cord. alin. 3 al art. 90/H.G.
925/2006 cu aplicare HG 1045/2011.
In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.
346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de
reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de bung executie. In aceste situatii, ofertantul trebuie
sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM
(Anexa 07.1 si Anexa 07.2) — original.
Ofertantii de tip IMM beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului garantiei de bung executie (pentru a
beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM).
Garantia de bung executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 5 zile de la data semnarii
contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
111.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Se specifics sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local
sau alte surse)
• Bugetul Local
111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul (dupci caz):
Asociere legalizat5 conform art. 44 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
111.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)
da o nu Ef
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Dace da, descrierea acestor conditii
111.1.5. Legislatia aplicabila
Legislatia aplicabila
a) O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si complethri prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
c) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Legislatia in domeniul achizitiilor publice - www.anrmap.ro/legislatie/legislatie nationala;
e) Legislatia prevazuta in Caietul de sarcini
111.2) CONDITII DE PARTICIPARE
111.2.1) Situatia personale a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personale a candidatului sau ofertantului:
Informatii formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare - Declaratie privind eligibilitatea (formular nr. 4), in
original.
Note:
in cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile preva.zute la art. 181 din
ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.
2. Neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la
bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) — din documentele
prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor
la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11
alin. (4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din
Ordinul nr.509/2011.
Cerintele referitoare la obligatia de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca find indeplinite in
masura in care ofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta inlesniri la plata de genul
esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile
autorizate ale tarii de origine, dupa caz).
Documente de confirmare :
- Declaratie pe proprie raspundere, in original (model— Formular nr. 4A )
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Pentru persoane juridice romane se solicita, suplimentar fata de Formularul nr. 4A:
- Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul
general consolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei
in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .
- Certificate de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte
venituri ale bugetului local, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoane juridice straine se solicita, suplimentar fata de Formularul nr. 4A:
- orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti,
prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si
bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, in concordanta cu art.182 din OUG
34/2006.
Documentele v vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul" la care se va
atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prey la art. 181 lit. a), el) si d) din OUG nr. 34/2006.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din
OUG nr. 34/2006 vor fi demonstrate de fiecare asociat.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art. 181 din
ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.
3. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69"1 din O.U.G. nr. 34/2006
Cerinta obligatorie:
Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice
ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator care are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari on asociati
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la articolul 69 lit. a), cu persoane care detin functii de
decizie in cadrul autoritatii contractante.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce privete
organizarea, derularea §i finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care
aprobil/semneazei documente emise in legei turd cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv
persoanele care aprobei bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de
achizitie publica:
- Cristian Mihai Adomnitei - Presedintele Consiliului Judetean
- Alin Constantin Aivanoaei - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Victorel Lupu - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Lacramioara Vernica - Secretarul Judetului Iasi,
- Elena Arvinte - Director Exectutiv, Directia Economia.,
- Alina Buhusi — Director Exectutiv Adjunct, Directia Economics,
- Gabriela Alungulesei - Director Executiv Directia Juridic.,
- Mariana Chiriac — Director Executiv Directia Tehnica si Investitii,
- Adrian Sanduta — Coordonator Compartiment, Directia Tehnica si lnvestitii
- Anca Luminita Muscheru - Director Executiv Directia Achizitii Publice,
- lulia Ramona Antonesei-Ropcean — Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte,
- Mariana Catalina Tuduri — Consilier Juridic, Directia Achizitii Publice,
- Mirela Sticlaru - Consilier Directia Achizitii Publice.
- Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel,
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Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru Bogdan, Cozianu Iulian,
Dascalu Petru, Doleanu Stefan, Flauta Marian, lvancia Mihaela, Lebdda Dore], Lupu Magdalena, Lupu Victorel,
Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Petrache Florica, Popa Silviu Florin, Pintilei Mihail,
Popescu Mihail Gabriel, Sandu T. Ion Vasile, Rosca Ciprian Lucian, Ro5u Ticu Adrian, Stanciu Cristian, Stoian
loan, Serban Constantin, Toma Vasilica, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu lone!, Vintila Iordan, Vornicu
Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.
Documente solicitate:
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute Ia art. 69^1 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 — formular nr. 6 in original.
In cazul in care oferta este depusd de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta
documentul mentionat.
In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de
catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Fiecare ofertant/candidat Ia orice forma de licitatie, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publics, a contractelor de concesiune de lucrdri publice 5i
a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificdri 5i completdri prin Legea nr. 337/2006, va
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certified faptul c5 participarea la respectiva procedura
este facutd in concordantd cu regulile de coneurentd.
Documente solicitate:
Declaratia „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" formular nr. 5 in original.
In cazul in care oferta este depusd de o asociere fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus
pentru partea pe care o realizeaza (Anexa 2 din Ordinul ANRMAP 509/2011)..
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Teritorial, din care s5 rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile
CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul
constatator emis de ONRC in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata
semnatura electronica extinsa.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul prezentarii documentului in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului
in original/copie legalizata.
111.2.2) Capacitatea economics si financiara: Nesolicitat
111.2.3) Capacitatea tehnica- si/sau profesional5:
Modalitatea de indeplinire
Nivel(uri) specific(e) minim(e)
necesar(e) (dupd caz):
Se va completa si prezenta formularul 8A — original.
Cerinta nr. 1
Ofertantul va face dovada ca Ofertantul va prezenta certificate/documente emise

sau
10

in ultimii 3 ani, calculati pans
la data limita de depunere a
ofertelor, a prestat servicii
similare celor care fac obiectul
prezentei proceduri la nivelul
a cel putin un contract.

Cerinta nr. 2
Lista personalului "cheie"
propus pentru indeplinirea
contractului, documentele de
corespunzatoare
atestare
(conform cu originalul) si
declaratii de disponibilitate.

contrasemnate de o autoritate contractanta on de catre clientul
privat: copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul" de pe
parti relevante ale contractelor/ proces verbal de receptie partiala
sau la sfarsitul prestarii, dupa caz /recomandare din partea
beneficiarului/certificate de indeplinire a obligatiilor contractuale
eliberate in conformitate cu prevederile art. 97^1 din HG nr.
925/2006 actualizata, care sa confirme prestarea serviciilor similare
de mai sus.
In cazul in care certificatele/documentele sunt emise in alta limba
decat limba romana, acestea vor fi transmise in limba de origine,
insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Ofertantii vor prezenta :
- Lista personalului "cheie" propus pentru indeplinirea contractului
- Anexa 4.4.1.B original,
- declaratiile de disponibilitate pentru persoanele din anexa 4.4.1.B
conform model F14 - in original.
Autorizatiile se vor prezenta in copie conform cu originalul.
Pentru persoanele care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului
se permite prezentarea de contracte de colaborare/ angajamente/
acorduri de participare.

Ofertantul va avea obligatia sä
asigure minim urmatoarele -Ofertantul va prezenta Autorizatia de libera practica in
specialitatea medicina muncii pentru medicul care va elibera
categorii de personal:
fisa de aptitudine, in copie certificata conform cu originalul.
-minim I medic medicina
muncii Cu autorizalie de liberei
practice, in specialitatea
medicina muncii.
111.2.4) Standarde de asigurare a calitatii
Se va prezenta in copie certificata conform cu originalul, un certificat care atesta implementarea
sistemului de management at calitatii conform ISO 9001, sau echivalent, in termen de
valabilitate la data depunerii ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste
conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa
dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acestea.

111.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
111.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
da o nu IZI
Dace, da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:
Dupe, caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
profesionale ale
111.3.2) Persoanele juridice au obligatia se, indice numele
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective da o nu 10
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SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
Online ❑ Offline
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
IV.1.1.b) Tipul procedurii
lii
Achizitie publica de servicii cuprinse in anexa 2B din O.U.G. nr. 34/3006
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
(licitatie restreinsd si negociere, dialog competitiv)
Numar de operatori economici preconizat ❑❑❑
sau Numar minim preconizat ❑❑❑ si, dup6 caz, numar maxim ❑❑❑
Criterii objective de limitare a numarului de candidati:
IV.2) CR1TERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare)
x
Cel mai mic pret
sau
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
❑ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreunei cu ponderarea
sau in ordine deseresceitoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din
motive demonstrabile)
❑ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la
negociere sau in documentul descriptiv.
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronics
da❑ nu x
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronics (dupei caz)
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referin(a atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupd caz)
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
da o nu x
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea
de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
D

0

0

0

0

0

0

0

0

CI

0

0

0

0

CI

0

0

X

0

0

0

0

Altele:
Moneda in care se transmite oferta financiard (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finals
de L.E.)
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul
unei licitatii deschise, cerere de oferte)
durata in luni: ❑❑❑ sau in zile: 60 (de la termenul limita de primire a ofertelor).
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantii au obligatia sa prezinte propunerea tehnica in conformitate cu toate specificatiile tehnice continute
in Caietul de sarcini si sa prezinte toate documentele prevazute prin acesta.
Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ofertate cu
cerintele Caietului de sarcini.
Ofertantul are obligatia de a prezenta in propunerea sa tehnica toate caracteristicile care definesc serviciile
din oferta, pentru indeplinirea cerintelor si specificatiilor minime stabilite in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va fi semnata pe fiecare pagina de persoanele imputernicite ale operatorului economic si va
avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a
ofertei.
Propunerea tehnica va contine si:
-un comentariu asupra specifiicatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective precum si modul de indeplinire ale acestora.
- descriere detaliata a caracteristicilor serviciului, tipuri de investigatii, obiectivele urmarite prin prestarea
serviciilor medicale, durata acestora, etc.
Acestea reprezinta cerintele minime solicitate pentru propunerea tehnica.
Ofertantii vor prezenta si:
-Model de contract insusit semnat si stampilat pe fiecare pagina. Orice ofertant are dreptul de a solicita
clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii pang la data limits de
depunere a ofertei.
-Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca si
protectia muncii, in vigoare. (Formular nr. 7).
Informatii detaliate privind aceste reglementari se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale
si Persoanelor Varstnice.
Adresa: str. Matei Voievod nr.14, sector 2 Bucuresti, cod postal 73222, Romania
Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054
Adresa web: www.mmuncii.ro
Informatii privind impozitarea: Agentia Nationala de Administrare Fiscala Adresa: str. Apolodor nr.17, sector
5, cod postal 050471, Bucuresti,
Romania Telefon: +4031/403.9160 E-mail: asistenta@mfinante.ro
Informatii privind protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Adresa: Lacul Morii 151,
sector 6, Bucuresti, Romania
Telefon: +4021/493.4235; +4021/493.4239 Fax: +4021/493.4237 E-mail: office@anpm.ro
In cadrul caietului de sarcini in cazul in care au fost definite specificatii tehnice prin indicarea de licente,
procedee speciale, marci etc, se considers ca sunt insotite de mentiunea "sau echivalent".
Elementele propunerii tehnice se vor depune in plic separat, cu mentinea „Propunere tehnica" si vor fi
prezentate detaliat si complet in corelatie cu prevederi le caietului de sarcini.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va contine:
1. Formularul de oferta (ANEXA 7.2.2.10 B);
2. Centralizator de preturi (ANEXA 14);
Ofertantul are obligatia sa depuna oferta pentru toata gama de examinari medicale, deoarece
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investigatiile medicale de la pozitiile 1 — 9, tabelul 1 constituie un lot unic.
Nu se admit oferte partiale sau alternative.
Ofertantului ii este adus la cunostinta faptul cá valoarea estimata a contractului este de 9.000
lei lard TVA, echivalent a 2.010,50 Euro, la curs BNR din data de 24.02.2016, 1 Euro — 4,.4765
lei;
Propunerea financiara va fi exprimata ferm atat in lei, rail TVA, cat si in euro la cursul de schimb
prevazut in prezenta documentatie de atribuire, exclusiv TVA.
Ofertele ale caror valoare totala, fara TVA, vor depasi valoarea maxima alocata, vor fi respinse.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de
proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu sunt
confidentiale.
1.Oferta sigilata se transmite impreund cu urmatoarele documente:
- Scrisoare de inaintare (Formularul 16), transmisa in original;
- Formularul 07.1 - Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM — daca este cazul —
in original;
- Imputernicire- in original (model orientativ Formularul nr. 17) + copie Carte de Identitate.
Scrisoarea de inaintare si imputernicirea unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de
deschidere a ofertelor nu vor ti incluse in plicul ce contine ofertele, ci in afara coletului, find prezentate
separat, simultan cu aceasta.
In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, acesta va anexa si Formularul 07.1 (Declaratia pe
propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM).
2. Oferta se va depune in asa fel incat sa fie primita de catre autoritatea contractanta inainte de termenul
limita de depunere specificat in Scrisoarea de intentie. Oferta trebuie sa contina toate documentele si
informatiile solicitate si se va depune :
- Fie prin servicii postale/de curierat la : sediul Consiliului Judetean Iasi din Bld-ul Stefan cel Mare si Sfant
nr.69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod postal 700075, Romania , astfel : LUNI — JOI : 7 :30 —
16 :00, VINERI — 7 :30 — 13 :30
- Fie prin livrare directa la sediul autoritatii contractante, in schimbul unei confirmari de primire, la :
Consiliului Judetean Iasi din Bld-ul Stefan cel Mare si Sfant nr.69, Iasi, Registratura. - Camera101, parter, cod
postal 700075, Romania, astfel : LUNI — JOT : 7 :30 — 16 :00, VINERI — 7 :30 — 13 :30.
Ofertantul trebuie s5 is toate masurile astfel incat s5 se asigure eä oferta sa este primita si inregistrata
de catre autoritatea contractanta pans la data limita pentru depunerea ofertei, stability in Scrisoarea de
intentie.
Oferta va fi inregistrata in ordinea primirii numai de catre Registratura Consililui Judetean Iasi,
precizandu-se nr. de inregistrare, data si ora depunerii acesteia.
3. Oferta depusa prin orice alte mijloace nu va fi luata in considerare. Oferta depusa la alta adresa decat cea
indicata va fi respinsa ca inacceptabila si retumata nedeschisa.
Oferta se depune in 2 exemplare, din care 1 (un) original si 1 (una) copie. Plicurile continand exemplarele
respective trebuie marcate corespunzator ca ORIGINAL sau COPIE. In cazul unei discrepante intre original si
copie, va prevala originalul.
4. Oferta trebuie transmisa conform sistemului „plicului triplu". Astfel, plicul/coletul cu oferta va include, in
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interior, trei plicuri separate, sigilate si stampilate, unul marcat „Plic A — Documente de calificare", cel de al
doilea marcat „Plic B — Propunere tehnica", iar cel de al treilea marcat „Plic C — Propunere financiara": Plicul
A va contine toate documentele si formularele relevante pentru dovada Indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie mentionate in documentatia de atribuire, Plicul B va contine propunerea tehnica, impreuna
cu toate documentele/formularele aferente, Plicul C va contine propunerea financiara., impreuna cu toate
documentele/formularele aferente si Clauzele contractuale obligatorii insusite, semnate si stampilate pe fiecare
paging.
Plicul/coletul exterior, in care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerintelor de mai sus, va purta urmatoarele
informatii obligatorii:
-Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului;
-Obiectul procedurii de achizitie publica;
-Adresa autoritatii contractante indicata, si la care este depusa oferta;
-Mentiunea „A nu se deschide inainte de sedinta de deschidere a ofertelor".
Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi
deschisa, daca va fi cazul.
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici
o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
Plicul/coletul continand oferta se primeste de catre autoritatea contractanta numai daca este intact, sigilat si
netransparent.
Ofertele primite se pastreaza nedeschise de autoritatea contractanta, pana la data si ora inceperii sedintei de
deschidere a ofertelor .
Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate si initializate pe
fiecare paging de reprezentantul / reprezentantii autorizat /autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. In
cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective
trebuie sy fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris
peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa
semneze oferta.
Ofertantul are obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Nu se accepts oferte alternative.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majors, cad in sarcina ofertantului.
Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin notificare scrisa adresata autoritatii contractante, pana la data
si ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stability pentru
depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea
ofertantului de a depune
modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in cazul
noua oferta, modificata, pana la data si ora limits, stability in documentatia de atribuire. Transmiterea oricaror
modificari trebuie facuta in conformitate cu procedura indicata mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior
se va marca, corespunzator, „MODIFICARE". Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta
dupa expirarea datei limits pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica .

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupei caz)
da o nu x
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:
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VI.2) Contractul/concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri
comunitare/program operational/program national de dezvoltare rurala
Nu
Tipul de finantare: Bugetul local
VI.3) ALTE INFORIVIATII (dupa caz) -
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SECTIUNEA II - Formulare i modele
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Formular nr. 2 — Model de garantie de Mina executie
A se transmite pe Hale cu antetul institutiei financiare care furnizeaza garantia

SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE

Subject: Garantie nr.
Garantie financiare pentru buna executie a contractului de achizitie publica nr.
(numarul contractului) -

publica
susmentionat,
inchei at
achizitie
la
contractul
de
.(denumirea prestatorului ), in calitate de prestator , si Autoritatea Contractanta :
intre
Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi, subsemnatii
(adresa
(denumirea institutiei financiare), avand sediul inregistrat la
sediului social al institutiei financiare), ne obligam prin prezenta in mod neconditionat/conditionat si
irevocabil fate de achizitor sa platim orice suma ceruta de acesta, pana la concurenta sumei de
(cuantumul garantiei de buna executie), reprezentand 5 % (a se completa 2,5 % in cazul
in care contractantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii) din pre;ul contractului
respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea contractanta, fara obiectiuni de
orice fel, la prima sa cerere scrisa (transmisa prin poste cu confirmare de primire), insotita de o declaratie cu
privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin prestatorului, asa cum sunt acestea prevazute in contractul
mentionat mai sus. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, Para nici o alts formalitate suplimentara
din partea achizitorului sau a prestatorului.
in cazul in care partile contractante sunt
Prezenta garantie este valabila pana la data de
de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sa modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie, se va obtine acordul
nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-si valabilitatea la termenul specificat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romana. Orice disputa legata de prezenta garantie va fi
deferita instantelor competente material din Romania.
Semnatura 24 :
Functie:
Nume:
Data:
24
Numele si functia persoanei/persoanelor care semneaza in numele institutiei financiare trebuie indicate
Conform art. 90, alin.(1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile ci completeirile ulterioare, garantia
de buna executie se constitute printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara on de o societate de asigurari. Operatorii economici au posibilitatea de a prezenta dovada
constituirii garanliei si prin alte instrumente de garantare prevazute de lege, nelimitandu-se la modelul de
formular prezentat, fn conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, cap. HI.1.1.b). Instrumental
de garantare va prevedea daca plata garantiei se va executa neconditionat sau conditionat, in conformitate
cu prevederile art. 86, alin. 3/HG. 925/2006.
Cu

privire

Daca partile convin garantia de buna executie se poate constitui si conform alio. 3 at art. 90 din
HG nr. 925/2006.
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Anexa 07 — Declaratie privind Incadrarea In categoria Intreprinderilor Mici Mijlocii
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,
07.01 DECLARATIE
privind incadrarea intreprinderii in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii
I. Date de identificare a intreprinderii
1
Denumirea intreprinderii:
2
Adresa sediului social:
Cod unic de Inregistrare:
3
4
Numele functia persoanei autorizate (pre§edintele consiliului de administratie, director
general sau echivalent):
II. Tipul intreprinderii
lndicati, dupd caz, tipul intreprinderii:
Intreprindere autonoma — in acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate
doar din situatia economico-financiard a intreprinderii solicitante. Se va completa doar
Declaratia, Med Anexa.
Intreprindere partenera — se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
a f*lor aditionale care se vor ata§a la
calculelor efectuate conform Anexei, precum
Declaratie.
Intreprindere legate — se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
a f*lor aditionale care se vor atap la
calculelor efectuate conform Anexei, precum
Declaratie.
8
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii
Exercitiul financiar de referinta9
Numarul mediu anual de Cifra de afaceri anuala
neta (mii lei / mii euro)
salariati

Active totale (mii lei / mii
euro)

8

Datele sunt calculate in conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea
infiintarii dezvoltarii Intreprinderilor mici mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681/2004
9

Datele cu privire la numdrul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta activele totale
sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de
actionari sau asociati. In cazul Intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu
anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta activele totale se determind Si se declard pe propria
19

raspundere.
IMPORTANT: Precizati daca., fate de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat
modificari care determine incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv microintreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare).
€ NU
FDA (in acest caz, se va completa si se va atria o declaratie referitoare Ia exercitiul financiar
anterior)
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Semnatura (numele si functia semnatarului, autorizat sä reprezinte intreprinderea)

07.02 ANEXA - CALCULUL pentru intreprinderile partenere sau legate
Sectiunile care trebuie incluse, dupd caz:
sectiunea A (precum orice file aditionale), daca intreprinderea solicitanta are cel
putin o intreprindere partenere;
sectiunea B (precum si orice file aditionale), daca intreprinderea solicitanta este
legata cu cel putin o intreprindere
Calculul pentru ti urile de intre rinderi partenere sau legate
Perioada de referenta
Cifra de afaceri
Numarul mediu
anuala neta (mii lei /
anual de salariati
mii euro)

Active totale (mu
lei / mu euro)

1. Datele I° intreprinderii
solicitante sau din situatiile
financiare anuale consolidate (se
vor introduce datele din tabelul
B 1 din sectiunea B 1 1
2. Datele cumulate12 in mod
proportional ale tuturor
intreprinderilor partenere, daca
este cazul (se vor introduce
datele din sectiunea A)
3. Datele cumulate ale tuturor
intreprinderilor legate13 (daca
exista) daca nu au fost deja
incluse prin consolidare la pct. 1
din acest tabel
TOTAL
I()
Datele cu privire Ia numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala netasi activele totale sunt cele realizate in
ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul
intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala netasi activele
totale se determinasi se declare pe propria raspundere
Datele intreprinderii, inclusiv numarul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale
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si a datelor intreprinderii sau, atunci cand este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale intreprinderii
on a situatiilor financiare anuale consolidate in care intreprinderea este incluse. Datele incluse in secliunea "Total" din
tabel trebuie introduse in tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din Declaratie.
13

12

Idem Nota 16

Idem Nota 16

Formular nr. 4 — Declaratie privind eligibilitatea
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legate care depune oferta
<Data>
<Denumirea adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant
Subsemnatul
[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe
imputernicit al
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fats in acte publice, Ca nu ne aflam in situatia
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv nu am fost condamnati, in ultimii 5 ani, prin hotararea definitive a
unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
declaratiilor, situatiilor
eligibilitatea noasted, precum si experienta, competenta i resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercialk bana alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
[denumirea si adresa autoritatii contractante] cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legaturd cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pang la data de
.[se precizeaza data expirarii
perioadei de valabilitate a ofertei].
Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)

(semnatura autorizata)

A se completa de fiecare membru al asocierii, in cazul in care oferta este depusa de o asociere si de catre tertul
sustinator daca este cazul.
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Formular nr. 4A — Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea *i adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii
[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit al
[denumirea/numele *i sediul/adresa ofertantului], in calitate de ofertant la procedura
de servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de specialitate al Consiliului
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca:
Judetean
a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul - sindic;
c) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor *i contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
[tara in care este stabilit ofertantul / partenerul asocierii];
el) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale,
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotararea definitive a unei instante judecatore*ti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei gre*eli in materie profesionala.
e) prezint informatii corecte si prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca vom informa imediat autoritatea contractanta cu privire la once modificare
survenita in circumstantele sus-mentionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum *i pe parcursul
derularii contractului in cazul in care vom fi declarati ca*tigatori.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete *i corecte in fiecare detaliu *i inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii *i confirmarii declaratiilor, situatiilor *i
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum *i
experienta, competenta *i resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, bance, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoriatii contractante
[denumirea *i adresa autoritatii contractante] cu privire la orice aspect tehnic *i financiar in legatura cu
activitatea noastra.
Subsemnatul declar ca inteleg *i accept ca furnizarea deliberate, catre autoritatea contractanta, de date
incorecte *i/sau incomplete in legatura cu circumstantele de mai sus poate conduce la excluderea noastra din
prezenta procedura de atribuire, precum *i din alte proceduri de atribuire pentru contracte finantate din
fonduri comunitare.
Subsemnatul

Ofertant, (numele reprezentantului legal, in clar) (semnatura autorizata)
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A se completa de fiecare membru al asocierii, in cazul in care ofertaeste depusa de o asociere.

Formular nr. 6 — Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 691'1
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata. doamna / Stimate domn,
DECLARATIE
pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691\1 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii

.[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant

Subsemnatul
imputernicit al

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicarii faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia
prevazuta la art. 69'1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publick a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv nu avem membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de
conducere sau de supervizare si/sau actionari on asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
papa la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, cu persoane ce detin functii
de decizie in cadrul autoritatii contractante.
- Cristian Mihai Adomnitei - Presedintele Consiliului Judetean Iasi,
- Alin Constantin Aivanoaei - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Victorel Lupu - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi,
- Lacramioara Vernica - Secretarul Judetului Iasi,
- Elena Arvinte - Director Exectutiv, Directia Economics,
- Alina Buhusi — Director Exectutiv Adjunct, Directia Economics,
- Gabriela Alungulesei - Director Executiv Directia Juridica,
- Mariana Chiriac — Director Executiv Directia Tehnica si Investitii,
- Adrian Sanduta — Coordonator Compartiment, Directia Tehnica si Investitii,
- Anca Luminita Muscheru - Director Executiv Directia Achizitii Publice,
- Iulia Ramona Antonesei-Ropcean — Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte,
- Mariana CatAlina Tuduri — Consilier Juridic, Directia Achizitii Publice,
- Mirela Sticlaru - Consilier Directia Achizitii Publice.
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Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu
Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru
Bogdan, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Doleanu Stefan, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada
Dorel, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin,
Petrache Florica, Popa Silviu Florin, Pintilei Mihail, Popescu Mihail Gabriel, Sandu T. Ion Vasile,
Rosca Ciprian Lucian, Rosu Ticu Adrian, Stanciu Cristian, Stoian loan, Serban Constantin, Toma
Vasilica, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu
Liviu Gabriel.
-

Prezenta declaratie este valabila pang la data de

[se precizeaza data expirarii

perioadei de valabilitate a ofertei].
Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
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Formular nr. 5 — CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta
CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta
reprezentant/reprezentanti legali al/ai
Subsemnatul/Subsemnatii,
, intreprindere/asociere care va participa la procedura pentru atribuirea
contractului de servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de specialitate al
, in calitate de autoritate contractanta, cu
Consiliului Judetean Iasi organizata de
I.

din data de
certific/certificarn prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate
punctele de vedere.
nr

, urmatoarele:

II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la achizitie in conditiile in care cele declarate se
dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in once privinta;
3. fiecare semnAtura prezenta pe acest document reprezintA persoana desemnata sä inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta deck ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi
proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent -rata de oricare concurent,
Fara a exista consultari, comunicAri, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu
au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intru totul conforme cu realitatea.
Ofertant,

Data

Reprezentant/Reprezentanti legali (semnaturi)
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Formularul nr. 8A

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului:
Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara:
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
[] contractant unic sau contract
ant conducator (lider de asociatie)
[] contractant asociat
[] subcontractor
4. Valoarea contractului exprimata in LEI
a) initiala (la data semnarii contractului):
b) finala (la data finalizarii contractului):
c)
5. Daca au fost litigii privind indeplinireacontractului, natura acestora si modul for de solutionare:
6. Natura si cantitatea de lucrari executate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante
prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

Data completarii

Ofertant,
(semnatura autorizata)
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ANEXA 4.4.1.B

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Lista persoanelor responsabile de indeplinirea contractului

Pozitie/Nume

Nationalitate

Varsta

Pregatirea profesionala

Data completarii
Ofertant,

(semnatura autorizata)
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Formular 14

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE
al
angajat/colaborator*
Subsemnatul
declar ca sunt de acord sä particip la procedura pentru atribuirea
SC
contractului de servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de
specialitate at CONSILIULUI JUDETEAN Iasi
De asemenea, in cazul in care oferta SC
va fi desemnata castigatoare, declar ca
sunt capabil i disponibil sa lucrez pe pozitia pentru care am fort propus in oferta pe perioada
implicarii efective in cadrul contractului.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
inteleg Ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Nume
Semnatura
Data

Se va completa de catre personalul responsabil pentru indeplinirea contractului.
Atentie! Declaratiile de disponibilitate se vor prezenta in original, vor fi semnate de persoana
in cauza
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Formular nr. 7
Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca si protectia
muncii

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legate care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatul
imputernicit at

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant
[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fats in acte publice, ca ma angajez sa prestez serviciile,
pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile
de munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii
acestor obligatii find incluse in cadrul propunerii financiare.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)

(semnatura autorizata)
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Anexa 7.2.2.10 B
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea i adresa Autoritatii contractante>
Operator economic
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
1. Examinand documentatia de atribuire din cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de
servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de specialitate at Consiliului
(denumirea / numele
Judetean Iasi, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
ne
oferim
ca,
in
conformitate
cu
prevederile
si cerintele
,
ofertantului)
(suma in
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sä prestam serviciile pentru suma de
EURO la cursul BNR licitat in data de 24.02.2016,
litere si in cifre) LEI, reprezentand
(suma in litere si
1 Euro = 4,4765 lei la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
in cifre) LEI.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
perioada de timp stabilita.
zile, (durata in litere si
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
(ziva/luna/anul),
si
ea
va
ramane
obligatorie
pentru noi si
cifre), respectiv pana la data de
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
❑ nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca find castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data .../.../...
, (semnatura), in calitate de
pentru si in numele

, legal autorizat sa semnez oferta

(denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa 14

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Tip investigatie

Nr.
crt

Nr. servicii
estimat

1.

Examen clinic general

210

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Examen psihologic
Electrocardiograma
Glicemie
Hemograma
Audiometrie
Examen oftalmologic
Examen serologic
Fifa de aptitudine

210
210
210
210
15
210
1
210

Pret unitar
(fara TVA)
LEI
EURO

Valoare totals
(fard TVA)
EURO
LEI

TOTAL

OFERTANT,

Data .../.../...

31

Formularul 16
OFERTANTUL
inregistrat la sediul autoritatii contractante
2016

Nr

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a Scrisorii de intentie nr.

, transmisa in

(ziva/luna/anul) pe

site—ul Autoritatii Contractante: Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliului Judetean Iasi,
privind aplicarea procedurii de atribuire a contractului de servicii medicale de medicina muncii
pentru angajatii aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi,

not

/(denumirea /numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de

copii:

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Cu stima,
Data completarii
Ofertant,

(semnatura autorizata)
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Formular nr. 17 — Imputernicire
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea adresa Autoritatii contractante>

iMPUTERNICIRE

(numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), in calitate de

Subsemnatul
reprezentant legal al

(denumirea/numele ofertantului), imputernicesc prin prezenta
(numele complet al persoanei desemnate, astfel cum apare in

pe dl/d-na

documentul de identitate), posesor/posesoare al/a cartii/buletinului de identitate/pasaportului
nr

, seria

de catre

, emis la data de

(denumirea/numele ofertantului) la

, sä participe din partea

edinta de deschidere a ofertelor in cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de servicii
medicale de medicina munch pentru angajatii aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Iasi,
Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)

(semnatura autorizata)
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SECTIUNEA III - Caietul de Sarcini
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CAIET DE SARCINI — 2016
privind atribuirea contractului de presteiri servicii medicate de medicina
muncii pentru angajaiii aparatului de specialitate al CJ Iafi
1. Obiectivul contractului — prestari servicii medicale de medicina
muncii
Conform Legii nr. 319/2006 — legea securitatii sanatatii in munca, HG nr.
1425/2006 — hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006 si HG nr. 355/2007 — hotarare privind
supravegherea sanatatii lucratorilor in munca, impune angajatorului efectuarea
controlului medical periodic angajatilor prin servicii medicate de medicina muncii.
Prestarile de servicii medicale de medicina muncii constau in: controlul
medical periodic, consultangi , asistenid medicaid ci efectuarea serviciilor ivite
ocazional - pentru aparatul de specialitate al CONSILIULUI JUDETEAN IA,51
cu un total estimat de 210 salariali. In eventualitatea unor mi cdri de personal
se va extinde funclie de eventualele angajdri i aparifia de situalii neprevazute.
Numarul functiilor in aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi
sunt:
• 176 functionari publici, din care :
- 25 functii de conducere (1 secretar al judetului; 5 directori
executivi; 2 directori executivi adjuncti; 12 sefi serviciu; 4 sefi birou; 1
arhitect sef).
- 151 functionari publici (consilieri, inspectori, consilieri juridici,
auditori, referenti, din care unul este responsabil arhiva).
• 31 contractuali (1 sef serviciu; 5 consilieri; 7 consilieri durata determinata;
2 consilieri presedinte; 1 referent; 7 muncitori — electrician, instalator sanitar,
zidar, multiplicator xerox, legator arhiva, zugrav, vopsitor, telefonista; 8 soferi).
• 3 demnitari publici:
- 1 presedinte;
- 2 vicepresedinti.
Total : 176+31+ 3 = 207+3 = 210 functii
Precizam in tabelul alaturat tipurile de investigatii conform fiselor din anexa
nr. 1 privind serviciile medicale profilactice detaliate in functie de expunerea
profesionala in conformitate cu HG nr. 355/2007, pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Iasi:
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TABELUL 1

Tip investigatie
Nr.
crt.
1. Examen clinic general
2. Examen psihologic
3.

Electrocardiograma
(ECG)
Hemograma
Glicemie
Audiometrie

Obs.
Tot aparatul de specialitate al CJ la$i.
Teste de comportment $i de personalitate, lucrul la
inaltime (electrician), personalul care lucreaza cu publicul
— tot aparatul de specialitate al CJ Ia$i.
Tot aparatul de specialitate al CJ la$i.

8.

Tot aparatul de specialitate al CJ la$i.
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Conducatori auto, lucrul la inaltime (electrician, zidar,
instalator sanitar, zugrav, vopsitor), operator telecomunictii
(telefonista) — 15 angajati.
Salariatii care folosesc in mod obi$nuit echipamentul cu
Examen oftalmologic
ecran de vizualizare pe o durata semnificativa a timpului
normal de lucru, conducatori auto, lucrul la inaltime
(electrician) — tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
serologic Salariatul care lucreaza in spatiul arhivei — un angajat.
Examen

9.

specific
Fisa de aptitudine

4.
5.
6.
7.

Rezultata in urma interpretarii rezultatelor investigatiilor
efectuate $i se elibereaza de prestator, prin medicul
specialist de medicina muncii — tot aparatul de specialitate
al CJ Iasi.

Se vor lua in consideratie, pentru Tipul investigatiei, precizate in tabelul 1,
urmatoarele file din anexa nr. 1, conform HG nr. 355/2007 (examen medical la
angajare sau examen medical periodic):
• Fi5a 99 — Campuri electromagnetice neionizante din banda 0 — 300
GHz;
• Fica 121 — Agenti biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi,
paraziti;
• Fi5a 123 — Munca la indltime;
• Fisa 124 — Munca in retelele de foarte inalta, inalta, medie si joasa
tensiune, aflate sau nu sub tensiune;
• Fi5a 126 — Suprasolicitarea analizorului vizual;
• Fi5a 127 — Suprasolicitarea aparatului locomotor;
• Fifa 141 — Personal cu functie de decizie;
• Fica 142 — Personal care in cadrul activitatii profesionale conduce
utilaje, vehicule de transport intrauzinal si/sau marina

36

2. Perioada programata pentru controlul medical :
Intervalul de efectuare a controlului medical se va stabili de partile
contractante in semestrul II 2016.
Durata contractului va fi de la data semnarii si !Dana la 31.12.2016.
Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii pentru aparatul de
specialitate al CJ Iasi se va efectua in semestrul II 2016, perioada ce va fi stabilita
de achizitor.
3. Scopul serviciilor
Controlul medical periodic efectuat salariatilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Iasi are ca scop confirmarea sau infirmarea capacitatii
salariatilor din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca
in profesia/functia pentru care se solicita acest examen medical.
Examenul medical se finalizeaza prin completarea Frei de aptitudine,
conform anexei nr. 5 a HG nr. 355/2007, in cloud exemplare de catre medicul
specialist de medicina muncii, un exemplar se trimite la angajator tar unul se
inmaneaza angajatului.
Controlul medical periodic va fi efectuat la un numar de 210 de salariati,
numarul putand fi suplimentat in functie de eventualele angajari de personal si se
efectueaza obligatoriu intregului aparat de specialitate al Consiliului Judetean.
Suplimentarea daca va fi cazul pentru angajari de personal.
4. Modalitati de plata
Achizitorul va plati pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la
receptia serviciilor prestate, in baza facturii emise de catre prestator. Plata se va
efectua functie de serviciile prestate.
5. Locul de prestare a serviciului
Investigatiile medicale si examinarile clinice se efectueaza in vederea
evaluarii starii de sanatate a intregului aparat de specialitate al Consiliului Judetean
la sediul achizitorului sau la alta locatie stabilita de comun acord (sediul
prestatorului).
6. Clauze obligatorii
• Ofertantii au obligatia sa depund ofertele pentru toata gama de examinari
medicale, deoarece investigatiile medicale de la pozitiile 1 — 9, tabelul 1
constitute un lot unic. Neofertarea uneia sau a mai multor pozitii din cele
solicitate conduce la respingerea ofertei;
• Nu se admit oferte partiale sau alternative;
• Ofertantii vor face dovada experientei in domeniu de cel putin 3 ani;
• Ofertantul va prezenta obligatoriu autorizatia de libera practica in
specialitatea medicina muncii, pentru medicul care va elibera Fifa de
aptitudine.
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• Reevaluarea salariatilor care au fost declarati initial apt conditionat sau inapt
temporar pe diferite perioade (1 lung, 3 luni sau 6 luni), precum si eliberarea
Fi,selor de aptitudine corespunzatoare, se va efectua in cadrul aceluiasi
contract fara plata suplimentard;
• Supravegherea efectiva a conditiilor de securitate si sanatate in munca;
• Asigurarea controlului medical al intregului aparat existent de specialitate al
CJ Iasi cat si angajatilor noi, in baza contractului de prestari servicii
medicale de medicina muncii;
• Dupa finalizarea dosarului medical, prestatorul, prin medicul de medicina
muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare poate propune angajatorului
schimbarea locului de munca sau profesiei/functiei unor salariati din
aparatul de specialitate al CJ Iasi determinate de starea de sanatate a
acestora;
• Prestatorul, prin medicul de medicina muncii va fi membru de drept in
Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca al aparatului de specialitate al
CJ Iasi;
• Prestatorul va viza certificatele medicale pe toata durata de valabilitate a
contractului, prin medicul de medicina muncii;
• Prestatorul va folosi, pentru recoltare sange, seringi de unica folosinta care
vor respecta normele in vigoare si termenul de valabilitate;
• Personalul prestator va folosi echipamente individuale de protectie (halate,
manusi de unica folosinta, substanta dezinfectanta, plasture pentru protectie
dupd recoltare);
• Pe patul medical, la consultatii, pentru fiecare persoand se vor folosi
materiale igienice de unica folosinta;
• In cazul ivirii de obiectiuni din partea salariatilor, acestea se vor rezolva
prompt cu prestatorul serviciilor si se vor consemna printr-un Inscris asumat
de ambele Orli;
• Aparatul de masurare a tensiunii arteriale va fi agreat medical in acest scop
va avea posibilitatea alimentarii suplimentare prin adaptor la reteaua de
220 V;
• Ofertantul va intocmi informarea, privind protectia maternitatii la locurile de
munca, conform OUG nr. 96/2003, dupd ce va fi completata cu datele
persoanei;
• Oferta de pre detaliata va fi prezentata — pe functii si meserii — pentru
fiecare tip de investigatie in LEI, conform tabelului urmator:
Nr.
crt

Tip investigatie

1.

Examen clinic general

Nr.
servicii
estimat
210

Pret unitar
LEI

Pret total
LEI
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

210
210
210
210
15
210
1
210

Examen psihologic
Electrocardiograma
Glicemie
Hemograma
Audiometrie
Examen oftalmologic
Examen serologic
Fifa de aptitudine
TOTAL

• La finalizarea contractului se va incheia un proces verbal de receptie a
serviciilor medicale de medicina muncii prestate, din care sä rezulte numarul
examinkilor efectuate in vederea decontarii acestora.
• Plata serviciului de medicina muncii prestat se va face in baza facturii
fiscale, conform categoriilor de servicii prestate.
• Ofertantul va prezenta oferta in LEI, card TVA.
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SECTIUNEA IV - Clauze contractuale
obligatorii
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075,14
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; wvvw.icc.ro
Nr. de exemplare : 4
Exemplar nr.

CONTRACT DE SERVICII
medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de
specialitate al Consiliului Judetean la§i

nr.

data

In temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice Si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari §i completari prin Legii nr. 337/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare,
In temeiul Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de
servicii medicale de medicina muncii pentru angajatii aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Iasi inregistrat sub nr.
s-a Incheiat prezentul contract de prestare de servicii,
Intre
JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul 14, Bld. Stefan
cel Mare §i Sfant, nr. 69, judetul 14, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336,
cod fiscal 4540712, cont trezorerie R015TREZ40624510220XXXXX, reprezentat prin
Cristian Mihai ADOMNITEI, Pre§edinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,
§i
cu sediul in
, cod fiscal
Nr. de inmatriculare in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
, cont
telefon/fax
, e-mail
, reprezentata prin
, in calitate de prestator, pe de
alts parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor si prestator - partile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract §i toate anexele sale;
c. documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de
obiectul acestui contract de achizitie publica Si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv
caietul de sarcini;
d. oferta - actul juridic prin care operatorul economic i§i manifests vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in acest contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea
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financiara §i propunerea tehnica. In cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea
tehnicai cea financiara acceptate de catre achizitor Si pe baza cal-0ra a avut loc atribuirea
acestui contract;
e. operator economic - oricare prestator de servicii persoana fizica/juridica, de drept
public sau privat, on grup de astfel de persoane cu activitate in domeniu, care ofera in mod
licit pe plata servicii;
f. propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte
comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
conditii financiare
documentatia de atribuire;
g. propunere tehnica - parte a ofertei elaborate pe baza cerintelor din caietul de sarcini
cuprins in documentatia de atribuire;
h. specificafii tehnice - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract, §i orice
modificari sau adaugiri ale acestora in conformitate cu prevederile Contractului;
i. preful contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrals §i corespunzatoare a tuturor obligstiilor asumate prin contract;
j. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
k. forta majors - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
gre§elii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Incheierii contractului §i
care face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustive, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majors un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fare a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
I. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. lnterpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma
singular vor include forma de plural Si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dace nu
se specifics in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice
§i orice organizatie avand capacitate juridica.
3.4. - Referintele la orice acte normative se considers a face referire Si Ia orice alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede aitfel in contract, acesta oblige nu numai Ia
ceea ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci §i la toate urmarile pe care legea, obiceiul
sau echitatea le d5 obligatiei respective, dup5 natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se oblige s5 presteze servicii medicale de medicina muncii pentru
angajafii aparatului de specialitate al Consiliului Juderean la0 (control medical
periodic, consultanta, asistenta medicala si efectuarea serviciilor ivite ocazional)
conform caietului de sarcini §i ofertei tehnice prezentate, in perioada convenita Si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se oblige sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile
prestate, in conditiile Si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
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5. Pretul contractului
5.1. -Pretul convenit pentru Indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre
lei WA TVA, Ia care se adauga
achizitor, conform ofertei financiare, este de
TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2. — (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in baza facturii emise
de catre prestator.
5.3. — Pretul prezentului contract fara TVA este ferm pe toata durata de executie a
contractului.
6. Durata contractului
6.1. — (1) Durata prezentului contract este, incepand de Ia data intrarii in vigoare a
contractului, respectiv de Ia data semnarii contractului de ambele parti si 'Dana Ia restituirea
garantiei de !Duna executie constituita in temeiul prezentului contract.
(2) Durata prestarii serviciilor medicale de medicina muncii ce fac obiectul prezentului
contract este de la data solicitarii achizitorului si 'Ana Ia data de 31.12.2016.
(3) Intervalul de efectuare a controlului medical se va stabili de partite contractante in
semestrul ll 2016.
6.2. - Prezentul contract inceteaza s5 produca efecte de Ia data indeplinirii, de catre
ambele part contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractului
7.1. — (1) Executarea contractului Incepe de Ia data semnarii contractului de ambele parti.
(2) Garantia de buna executie se constitute in termen de cel mutt 5 zile de Ia data
semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile de Ia data
semnarii contractului de catre ambele parti contractante dä dreptul autoritatii
contractante sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alts formalitate
prealabila de punere in intarziere.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- documentatia de atribuire a contractului de servicii medicale de medicina muncii
pentru angajatii aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
inclusiv caietul
de sarcini;
- propunerea tehnica a operatorului economic;
- propunerea financiara a operatorului economic;
- garantia de buna executie dupa constituire;
- alte documente pe care partite le inteleg ca fiind ale contractului.
8.2. Documentele enumerate Ia art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca
documente care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac
parte integranta din acesta. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata
faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
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9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. — Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Ia standardele §i performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu termenul de prestare
prezentat in propunerea tehnica. Serviciile prestate in baza contractului precum §i orrice faze
a acestora prevazuta a fi terminate Intr-o perioada stability trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data Inceperii executiei. Prestatorul este pe
deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu termenul contractual convenit.
Dace pe parcursul indeplinirii contractului intervin circumstante, care nu se datoreaza
prestatorului, care II pun pe acesta in imposibilitatea de a respecta termenul de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. In afara cazului in care
achizitorul accepts revizuirea termenului de prestare, pe baza justificarilor furnizate de
prestator, Incheindu-se in acest sens un act aditional, orice intarziere in Indeplinirea
contractului d5 dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul Impotriva oricaror:
i) reclarnatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; Si
ii) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de
prestare utilizate, cat Si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele §i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de §i
pentru contract, in nnasura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, astfel incat sä se asigure derularea
eficienta a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului §i
in termenul indicat de acesta, orice deficienta in prestarea serviciilor cauzata de
neindeplinirea obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca §i
cum acestea ar fi parte a contractului insu§i, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in
integralitate.
9.8. — (1) Prestatorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale
contractuale §i dupe Incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de
legislatia romaneasca aplicabile.
(2) Examenul medical se finalizeaza prin completarea Fi§ei de aptitudine, conform anexei nr.
5 a HG nr. 355/2007, in dou5 exemplare de catre medicul specialist de medicina muncii, un
exemplar se trimite Ia achizitor iar unul se inmaneaza angajatului achizitorului.
(3) Prestatorul va presta serviciile la sediul achiziitorului sau la alts Iocatie stability de comun
acord (sediul prestatorului).
(4) Prestatorul va elibera Fi§ele de aptitudine, cat §i reevaluarea salariatilor care au fost
declarati initial apti conditionat sau inapt temporar pe diferite perioade (1 lung, 3 luni sau 6
luni), precum Si eliberarea Fi§elor de aptitudine corespunzatoare.
(5) Prestatorul va supraveghea efectiv conditiilor de securitate §i sanatate in munca.
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(6) Prestatorul va asigura controlul medical at salariatilor aparatului de specialitate at
achizitorului at5t Ia angajare cat Si periodic, (numar estimat de persoane - 210) in baza
prezentului contract.
(7) Medicul de medicina muncii din cadrul prestatorului, va viza certificatele medicate pe toata
durata prezentului contract.
(8) Dupa finalizarea dosarului medical, medicul de medicina muncii din cadrul prestatorului, in
conformitate cu legislatia in vigoare poate propune angajatorului/achizitorului schimbarea
locului de munca sau a profesiei/functiei a unor salariati din aparatul de specialitate al
achizitorului determinate de starea de sanatate a acestora.
(9) Medicul de medicina muncii din cadrul prestatorului va fi membru de drept in Comitetul de
Securitate §i Sanatate in Munca at aparatului de specialitate at achizitorului.
(10) Medicul de medicina muncii din cadrul prestatorului va intocmi informarea privind
protectia maternitatii Ia locurile de munca, conform OUG nr. 96/2003, dupa ce va fi
completata cu datele persoanei.
(11) Prestatorul va folosi, pentru recoltare sange, seringi de unica folosinta care vor respecta
normele in vigoare §i termenul de valabilitate.
(12) Personalul prestator va folosi echipamente individuate de protectie (halate, manu§i de
unica folosinta, substanta dezinfectanta, plasture pentru protectie dupa recoltare).
(13) Pe patul medical, Ia consultatii, pentru fiecare persoana se vor folosi materiale igienice
de unica folosinta.
(14) In cazul ivirii de obiectiuni din partea salariatilor, acestea se vor rezolva prompt cu
prestatorul serviciilor §i se vor consemna printr-un inscris asumat de ambele parti.
(15) Aparatul de masurare a tensiunii arteriale va fi agreat medical in acest scop §i va avea
posibilitatea alimentarii suptimentare prin adaptor la reteaua de 220 V.
9.9. - Codul de conduits a! prestatorului
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in orice circumstanta cu obiectivitate §i
impartialitate, ca un bun §i loial consilier at achizitorului, in conformitate cu regulile etice §i
deontologice ale profesiei sale, precum §i cu discretia necesara. In special, prestatorul se va
abtine de la a face orice declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile prestate in
cadrul acestuia fare aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum §i de
la a se angaja in orice activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate fats de achizitor
prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul in orice fel fare
asentimentul scris at acestuia, obtinut in prealabil, §i va face acest lucru cunoscut tertilor on
de c5te on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte sa se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romane§ti relevante in vigoare, §i garanteaza ca personalul propriu §i dependentii acestora
respecta §i se conformeaza acestor prevederi legate. De asemenea, prestatorul va respecta
standardele esentiale de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere Si negocieri
colective, eliminarea muncii fortate §i a discriminarii Ia locul de munca §i abolirea muncii
copiilor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul §i personalul acestuia vor respecta
drepturile omului Si libertatile cetatene§ti, §i se angajeaza sa nu aduca atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale §i religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul §i/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii
sau dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, §i/sau va oferi sau va accepta sa dea
sau sa procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mita ca stimulent sau
recompense pentru a face sau a nu face orice act, §i/sau pentru a favoriza sau defavoriza
orice persoana in legatura cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din
45

urm5 are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, far5 ca prin aceasta
ins5 sä se aduc5 vreun prejudiciu orickor drepturi castigate de prestator in baza acestui
contract.
(5) Platile efectuate de c5tre achizitor c5tre prestator in baza acestui contract
reprezint5 singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul s5 iI °Mina' in legatur5
cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision,
reducere, alocatie, plata indirect5 sau orice alt venit/beneficiu in leg5tura cu sau ca rezultat al
indeplinirii obligatiilor prev5zute in acest contract.
(6) Executarea acestui contract nu trebuie sä dea na§tere unor cheltuieli comerciale
neobi§nuite. Dac5 astfel de cheltuieli apar, contractul poate inceta conform art.19 din
prezentul Contract. Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :
(i) comisioanele care nu sunt mentionate in Contract sau care nu rezult5 dintr-un
contract valabil incheiat referitor la prezentul Contract,
(ii) comisioanele care nu corespund unor servicii executate §i legitime,
(iii) comisioanele pratite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
(iv) comisioanele platite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este o persoan5
interpusa.
(7) Achizitorul are dreptul de a efectua orice verificari documentare §i la fata Iocului pe
care le consider5 necesare in scopul analizarii existentei unor cheltuieli comerciale
neobi§nuite.
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea execufarii acestui contract in mod
obiectiv §i impartial. Astfel de situatii pot ap5rea ca rezultat al intereselor economice,
afinitglor politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al altor leg5turi sau
interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificat5 de
c5tre prestator imediat achizitorului, in scris.
(2) Prestatorul va garanta c5 personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se af15 intro situatie care poate da na§tere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat §i far5
nici un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sail care se
af15 intr-o astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la orice leg5turi §i relatii, comerciale sau de alt5 natura,
care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau.
In cazul in care prestatorul nu poate mentine aceasta independents, achizitorul are dreptul de
a rezilia contractul, far5 obligatia notifickii formale a prestatorului §i gra" a aduce atingere
dreptului achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a
acestei situatii.
(4) Achizitorul i§i rezerv5 dreptul de a verifica daca m5surile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate §i de a solicita luarea de m5suri
suplimentare daca va considera necesar.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se oblig5 sa plateasc5 pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate In
termenul convenit.
10.3. -Achizitorul se oblig5 s5 plateasc5 pretul catre prestator in conformitate cu
prevederile clauzei 11.
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11. Modalitati de plata
11.1 - (1) Achizitorul va plati pretul catre prestator in termen de maxim 30 zile de Ia
receptia serviciilor prestate.
(2) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in baza facturii emise de
catre prestator.
(3) Achizitorul va plat' serviciile prestate in baza facturii fiscale emise, conform
categoriilor de servicii prestate.
(4) Prestatorul este de acord sa emita factura dupa receptia serviciilor prestate.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. — (1) In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sail execute
obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe din pretul
contractului, ca penalitati, o sums echivalenta cu o cots procentuala din pretul contractului,
respectiv 0,1% din pretul contractului pe fiecare zi intarziere, 'Ana Ia Indeplinirea
efectiva a obligatiilor. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor
asumate conform prezentului contract.
12.2. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si
de a pretinde plata de daune-interese.
12.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie si fara necesitatea indeplinirii unei alte
formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata daca acesta din urma
da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul Ia
actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita [Ana la data denuntarii
unilaterale a contractului.
12.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie si fara interventia vreunei autoritati sau
instante de judecata, in conditiile in care achizitorul, din motive temeinice, nu mai poate
asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana Ia data denuntarii
unilaterale a contractului.
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. —(1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA, in termen de cel mutt 5 zile de Ia
semnarea contractului de catre ambele parti. Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sä
acopere perioada de timp pana la data incheierii procesului-verbal de receptie a tuturor
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin depunerea Ia casieria autoritatii
contractante, din Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Iasi a sumei in numerar sau printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara on de o societate de
asigurari, in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006. Daca partite convin
garantia de buna executie se va putea constitui si conform alin.3 al art. 90/ HG 925/2006.
(3) Cuantumului garantiei de buna executie i se vor aplica si prevederile Legii nr.
346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, daca este
47

cazul. In aceasta situatie, prestatorul beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului
garantiei de buns executie.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buns executie, in
limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buns executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.3. - Achizitorul se oblig5 sa restituie garantia de buns executie in termen de 14 zile
de la indeplinirea obligatiilor asumate, respectiv de Ia data incheierii procesului-verbal
de receptie a tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, daca autoritatea
contractanta nu a emis nicio pretentie pana Ia acea data.
13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de catre
autoritatea contractanta.
13.5. — In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buns executie in termen de
5 zile de Ia data semnarii contractului de catre ambele parti contractante, autoritatea
contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta
formalitate prealabila de punere in intarziere.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica si prevederile caietului de sarcini.
(2) Prestatorul se obliga sä supravegheze prestarea serviciilor, sä asigure resursele
umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de nature
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazute in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate
cu termenul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obliga sa puns Ia dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau
informatii pe care acesta Ie-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract si pe
care le considers necesare Indeplinirii contractului.
16. Evaluari, receptie §i verificari
16.1. (1) Achizitorul are dreptul sa evalueze modul de indeplinire a obligatiilor asumate
prin propunerea tehnica si propunerea financiara de catre prestator.
(2) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini si propunerea tehnica. In cazul in care
se constata Ca serviciile prestate nu corespund din punct de vedere calitativ, achizitorul va
notifica in scris prestatorul cu privire la acest aspect. Din procesul verbal de receptie al
serviciilor va rezulta numarul examinarilor efectuate in cadrul contractului.
(3) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul c5 anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
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16.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai
Imputerniciti care vor efectua verificarile.
16.3. — Receptia a tuturor serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va
realiza de catre achizitor in termen de cel mutt 30 de zile de la finalizarea tuturor serviciilor,
conform prevederilor contractuale.
16.4. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de
catre Directia Tehnica si Investitii
16.5. — Directia Tehnica si Investitii va urmari si va indeplini, in numele achizitorului, toate
necesare realizarii obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea
activita
obiectului prezentului contract, va semnala orice incident in executare si va comunica Directiei
Achizifii Publice procesele verbale de verificare si de recepfie, precum si modul de indeplinire
a serviciilor achizifionate, in termen de 8 zile de la aprobarea si inregistrarea acestora,in
scopul emiterii documentului constatator.
16.6. - Directia Tehnica si Investitii va initia toate demersurile legale aferente organizarii
si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica
prestatorului, procesul - verbal de receptie, in termen legal.
17. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor la data semnarii
contractului de catre ambele parti.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri §i/sau suporta costuri suplimentare, datorate
in exclusivitate achizitorului, parile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; §i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga Ia pretul contractului.
17.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a
acestora prevazuta a fi terminata Intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data Inceperii
prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
ii) alte circumstance neobipuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partite vor revizui, de comun acord, perioada de prestare Si
vor semna un act aditional.
17.3. - Daca pe parcursul Indeplinirii contractului prestatorul nu respects perioada de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul partilor,
prin act aditional.
17.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiara, anexa Ia contract.
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18.2. - Pretul prezentului contract fara TVA este ferm pe Intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu
(1) Prezentul contract Inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre
ambele parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca
urmare a disparitiei, fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului,
astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabila.
(2) In plus fate de motivele de incetare a contractului mentionate In prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, in cazul in care acesta:
intra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator
a)
judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este Intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile
b)
prevazute Ia litera a);
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
c)
care a adus atingere eticii si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri
de la conduita profesionala, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru frauds,
d)
coruptie, implicare intr-o organiza(ie criminals sau orice alts activitate ilegala prin care sunt
aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
a fost declarat vinovat de incalcarea grave a obligatiilor contractuale ca urmare a unei
e)
alte proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul
f)
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor In care astfel de
modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
g)
corespunzatoare a prezentului contract;
h) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poate
respecta angajamentele asumate.
(3) In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita 'Dana la data incetarii contractului.
(4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde
daune — interese, Vara a fi necesara punerea in intarziere si fara interventia vreunei autoritati
sau instante de judecata, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul nu Iii indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
b) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duce Ia Indeplinire instructiunile emise de catre
achizitor sau solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare
necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea
corespunzatoare si in termenele prevazute a serviciilor.
(5) In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie
direct, fie prin incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte parti, costurile respective fiind
imputabile prestatorului.
(6) Imediat dupe primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts
organizata, in asa fel incat costurile sa fie minime.
50

(7) Achizitorul nu va fi obligat sä efectueze nici o alta plata catre prestator pana Ia
finalizarea serviciilor, dup5 care are dreptul de a recupera de Ia prestator toate costurile
suplimentare aferente prestarii serviciilor respective, sau, dup5 caz, va plati prestatorului orice
sume restante.
(8) In cazurile in care achizitorul consider5 contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptalit s5 perceapa de la
prestator daune-interese, in cuantum de 0,1% din pretul contractului fara TVA, pentru fiecare
zi ramasa de la data rezilierii contractului (exclusiv) pana la data expirarii perioadei de
executie a contractului (inclusiv), dar nu mai mult decat pretul contractului. Prestatorul nu are
dreptul de a pretinde, in aceste situatii, nicio alt5 sums in afara celor datorate de achizitor
pentru serviciile deja prestate.
(9) Achizitorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) —prestatorul a abandonat contractul;
b) — prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, desi a fost notificat de achizitor;
(10) Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
prestator in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
(11) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul (9) si punctul (10) se
va notifica in scris partii contractante.
(12) Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pana in acel moment.
(13) In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe
care trebuie sa le suporte prestatorul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care
achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor.
(14) In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se
va face conform prevederilor legale in vigoare Ia acea data.
(15) — (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului
si care conduc:
a) — la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public;
b) — Ia imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi
economice care determin5 imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale;
c) — in situatia sistarii alocarii resurselor financiare alocate prin bugetul propriu al Consiliului
Judetean
(16) In cazul prevazut Ia punctul (15), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
(17) In caz de neexecutare contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere,fara nicio alta formalitate prealabila si Vara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata
(18) Punctul (17) are drept efect desfiintarea neconditionata a contractului, de indata ce a
expirat termenul de executare, fara ca obligatiile contractuale sa fi fost duse la indeplinire.
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(19) - Daca in interiorul a 3 luni achizitorul notifica de trei on in scris prestatorul asupra
calitatii necorespunzatoare a serviciilor prestate de acesta, atunci achizitorul isi rezerva
dreptul de a rezilia contractul printr-un preaviz de 30 de zile.
(20) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei
instante judecatoresti, in cazul in care una din parti:
- nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
20. Amendamente
20.1. - Partite contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi
prevazute Ia data incheierii contractului.
20.2. - Partile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii si conditiile prevazute
prin acest contract. Dice astfel de modificare nu poate conduce la cresterea pretului
contractului.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale
infra in vigoare Ia data semnarii acestora de catre ultima parte.
21. Cesiunea
21.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin prezentul contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel
cum au fost stipulate si asumate initial.
21.2 — Prestatorul poate cesiona dreptul sail de a incasa contravaloarea serviciilor prestat,
in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil si conform art. 2041 din OUG nr. 34/2006.
21.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditiile art. 21.2.
22. Forta majora
22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2. - Forta majora exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pans la aparitia acesteia.
22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sä is orice masuri care ii stau Ia
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
22.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
22.6. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sä notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte dauneinterese.
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23. Solutionarea litigiilor
prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
23.1. - Achizitorul
amiabil5, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in leg5tura cu indeplinirea contractului.
23.2. - Dac5, dup5 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, achizitorul §i prestatorul nu
reu§esc sa rezolve in mod amiabil o diverge* contractual& fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente.
24. Legea aplicabila limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaz5 contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator Si achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care p5rtile convin in scris, Ia
inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2 Legea care guverneaz5 acest contract Si in conformitate cu care contractul este
interpretat este legea romans.
25. Comunicari
25.1 - (1) Once comunicare intre parti, referitoare Ia indeplinirea prezentului contract,
trebuie s5 fie transmisa in scris, Ia adresele mentionate in prezentul contract.
(2) Partite au obligatia de a notifica once schimbare a datelor de contact mentionate in
prezentul contract, in termen de 5 zile de Ia modificarea acestora.
(3) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat §i in momentul
primirii.
25.2 - Comunicarile intre WV se pot face §i prin telefon, telegram& telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunickii.
25.3 — In situatiile in care :
a. destinatarul transmite o in§tiintare de schimbare a adresei, toat5 corespondenta va fi
transmisa in consecinta; §i
b. destinatarul nu a declarat o alts adres5 in momentul solicitarii unei aprobari sau
consimtamant, raspunsul poate fi transmis la adresa de Ia care s-a expediat solicitarea.
25.4. - Aprobarile, certificatete nu vor fi retinute sau intarziate nejustificat. Atunci cand unei
parti i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie §i celeilalte parti. Cand se
transmite o in§tiintare unei Orli de catre cealalt5 parte, aceasta va transmite o copie §i
celeilalte parti, dup5 caz.
25.5. — In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/cornunicari etc. avand acelasi object, transmise in temeiul
prestator,
catre
de
declarata
adresa
ultima
contract
Ia
prezentului
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii
si nu de Ia data confirmarii de primire.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in patru exemplare de valoare juridica egala a cate
achizitorului si un exemplar revine prestatorului.

Achizitor

pagini, din care trei exemplare revin

Prestator
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