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--A
BAT,
/PitE EDINTE,
Dr., Ing.
10EL P.. PA

Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa achizitioneze servicii
de specialitate cu personal calificat, pentru montarea — demontarea perdelelor luminoase si
inlocuirea elementelor distinctive care identified trecerea in noul an prin achizitie directs

si

invita pe cei interesati sa depuna oferte in acest sens.
1. Denurnirea autoritatii contractante: Judetul Iasi.
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi; telefon/fax 0232- 214425.
3. Cod clasificare CPV: 51110000-6 — Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev. 2);
4. Procedura aplicata: achizitie directs.
5. Sursa de finantare: buget local.
6. Valoarea estimata totals: 14500 lei fara T.V.A.
7. Criteriul de atribuire: preful cel mai scazut.
8. Cerinte specifice:
Pentru montarea instalatiei electrice , societatea va detine atestat ANRE tip B , sau va
detine personal angajat/cu contract de colaborare atestat ANRE tip B.
Montajul va fi executat in maxim 72 ore de Ia data stability prin comanda;
La terminarea lucrarii de montare se va face proba de buns executie a lucrarii prin
conectarea Ia sursa de curent electric, firma garantand siguranta montajului (ancorarea), pentru ca
acesta sä nu prezinte riscuri la intemperii (vant, ploaie, ninsoare).
Demontarea se va face la data fixata prin contract, in interval similar cu cel de montare.

Orice incident datorat conditiilor meteo extreme (vent puternic, ploaie, ninsoare , gheata sau
a altor influente nefavorabile executarii lucrarilor), infra in raspunderea exclusive a firmei
prestatoare.
De asemenea, firma prestatoare raspunde de buna functionare a instalatiilor pe toata
perioada derularii contractului.
10. Durata contractului:
•

Durata contractului este de la data semnarii de catre ambele parti, !Dana Ia data de 31

ianuarie 2018;
•

Lucrarile de montare se vor efectua incepand cu data specificata in comanda;

•

Lucrarile de demontare se vor efectua incepand cu data de 25 ianuarie 2018;
11. Data limita de depunere a ofertelor: 23.11.2017, ora 10.00.
12. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului, in cuantum de 5% din pretul contractului ce urnieaza a fi atribuit,
exclusiv TVA.
13. Ofertantii vor prezenta:
- declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin. (1) din Legea nr. 98/2016;
- dovada ca societatea detine atestat ANRE tip B sau cä detine personal angajat/cu

contract de colaborare atestat ANRE tip B;
- propunere financiara care va contine formularul de oferta. In cazul in care anumite
elemente din perdelele luminoase (leduri) si/sau ghirlandele luminoase (furtun luminos)
sunt defecte sau arse, Inlocuirea acestora se va efectua de catre prestator, in orice moment
al derularii contractului , fare a se modifica in nici un fel pretul acestuia;
- declaratie pe proprie raspundere privind insusirea in totalitate a prevederilor Caietului
de sarcini.
- insusirea proiectului de contract continand clauzele contractuale obligatorii.
14.

Ofertele si documentele solicitate vor fi transmise Ia Registratura Generals in

format tiparit prin servicii postale / de curierat/prin livrare directs Ia : 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 : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise Ia
adresa de e-mail achizitii.publice@icc.ro, pana Ia data limita de depunere a ofertelor.
15.

Scrisoarea de intentie poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi

www.icc.ro - sectiunea "Licitatii".
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16.

Anexam prezentei scrisori de intentie: model de declaratie privind neincadrarea in

prevederile art. 60, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (Formular 1), proiectul de contract continand
clauzele contractuale obligatorii, model de formular de oferta (Formular 2) si caietul de sarcini.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminita MU$CHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii §i legalitabi in solidar cu intocmitotul inscrisului

//7

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corec udinii
in solider cu in cmitorui inscnsuhn

/1;01/Y
ONSILIER,
Raluca And -a GUZU
Imi asum responsabilitatea penal f ndament
legalitatea tocmirii

'orecbtudinea,

st i inscns oficial

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
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Anexa Ia Scrisoarea de intentie
Formularul nr. 1

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
Achizitia publics de mobilier — dulapuri verticale
Subsemnatul (a) (flume/ prenume), domiciliat(a) in
, nr.
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CM Pasaport), seria
, in calitate de reprezentant
, CNP
, Ia data de
eliberat de
(denumire), avand calitatea de
legal al operatorului economic
ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), Ia achizitia publics de
servicii de specialitate cu personal calificat, pentru montarea — demontarea perdelelor
luminoase si inlocuirea elementelor distinctive care identifica trecerea in noul an organizata
de Judetul Iasi, Consiliul Judetean Iasi, declar ca ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul
sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept
membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari on asociati semnificativi persoane care sunt soVsotie, ruda sau afin 'Ana Ia gradul al
doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul
autoritatii contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a
nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care
sunt soVsotie, ruda sau afin pana Ia gradul al doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar c5 am luat Ia cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritarii
contractante
1 POPA MARICEL - PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. CHIRILA VICTOR - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
3. OLTEANU ROMEO - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA LACRAMIOARA - SECRETARUL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. BUHUSI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA
8. DOROBAT MIHAELA - SEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
9. TITICA LILIANA HOLICOV - SEF SERVICIU ADMINISTRATIV SI PROTOCOL, DIRECTIA ECONOMICA
10. PETRONELA COJOCARU - CONSILIER, SERVICIU ADMINISTRATIV SI PROTOCOL, DIRECTIA ECONOMICA
11. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
12. MARIANA PIETRARU - COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
13. RALUCA ANDREEA GUZU- CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
14. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE

CONSILIERI JUDETENI:
1. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
2. AIVANOAEI CONSTANTIN - ALIN
3. ANICULAESI MIRCEA
4. APOSTOL SILVIU
5. AVRAM PETRU
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6. BRATESCU LIVIU
7. BULGARU LIVIU - GABRIEL
8. CARP PETRA
9. CALIN STEFAN
10. CATUR CONSTANTIN - CATALIN
11. CIORNIA CAMELIA
12. URCACIU ION LORIN
13. CiTEA PETRONELA
14. COJOCARU PETRU - BOGDAN
15. COTIUGA VASILE
16. DANGA MARIUS - SORIN
17. FLUTUR SORIN - GEORGEL
18. IVANCIA MIHAELA
19. LEBADA DOREL
20. MANOLACHE MIRCEA
21. MINA! FLORIN
22. MINEA MARIUS DANUT
23. MOROSAN CATALIN
24. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
25. PARASCHIV DUMITRU
26. STOIAN IOAN
27. SANDU ION - VASILE
28. STANCIU CRISTIAN
29. SERBAN CONSTANTIN
30. TARABOANTA IULIAN
31. URCACIU ION LORIN
32. URSANU RADU - IONEL
33. USCATU CONSTANTIN - MARIAN
34. VATRA GHEORGHE ROMEO
35. VORNICU LIVIU GABRIEL

corecte in fiecare detaliu
Subsemnatul declar Ca informatiile furnizate sunt complete
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforms cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre
cele prevazute in art. 175 sau unei unitali in care aceasta isi desf4oara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii on
imprejurarilor, declarafia facuta serveVe la producerea acelei consecinfe, se pedepseVe cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amends."

Data

Reprezentant legal al operatorului economic
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
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A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

Formularul nr. 2

FORMULAR DE OFERTA
Catre
(denumirea autoritarii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand scrisoarea de intentie pentru atribuirea contractului de achizitie publics de servicii
de specialitate cu personal calificat, pentru montarea - demontarea perdelelor
luminoase si inlocuirea elementelor distinctive care identified trecerea in noul an,
subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea / numele ofertantului/asocierii)
, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
scrisoarea de intentie sus mentionata, sa prestam serviciile pentru suma de
lei,
(suma in litere §i in cifre), Ia care se adauga TVA in valoare de
lei (suma in litere
§i in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa" prestam serviciile
in termen de
(perioada in litere in cifre) zile, dupa emiterea comenzii de catre
Autoritatea Contractanta.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile (durata in litere si
cifre)
zile, respectiv pana Ia data de
(ziva/luna/anul), si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. 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:

j-j depunem oferta alternativa, ale carei detalli sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
j

nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

intelegem cä nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care
o puteti primi.
Data
, in calitate de
(semna tura)
oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)

, legal autorizat sa semnez
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CONTRACT DE SERVICII
de specialitate cu personal calificat, pentru montarea — demontarea
perdelelor luminoase si inlocuirea elementelor distinctive care
identified trecerea in noul an
nr.
data
In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului de selectie a serviciilor de specialitate cu personal calificat,
pentru montarea — demontarea perdelelor luminoase si inlocuirea elementelor distinctive
care identifica trecerea in noul an inregistrat sub nr.
s-a Incheiat prezentul contract

1. Partile
JUDETUL IASI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul la§i, Bld. Stefan cel Mare
§i &ant, nr. 69, judetul la§i, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal
4540712, cont trezorerie RO09TREZ24A510103200130X, reprezentat prin dr. ing. Maricel
POPA, Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,
§i
cu sediul in
cod fiscal
, Nr
de Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi
cont
deschis la Trezorerie, telefon/fax
e-mail:
, reprezentata prin
avand functia de administrator, in
calitate de prestator, pe de alts parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor i prestator - partite contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract Si toate anexele sale;
c. documentafie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile
§i alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta Si
explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului §i modul de
desfa§urare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice on documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre
candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
d. °fella - actul juridic prin care operatorul economic I§i manifests vointa de a se angaja din
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punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie public5. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnic5, precum §i alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;
e. operator economic - orice persoan5 fizic5 sau juridic& de drept public on de drept privat,
sau grup on asociere de astfel de persoane, care °left' in mod licit pe plata executarea de lucrari
§i/sau a unei constructii, furnizarea de produse on prestarea de servicii, inclusiv orice asociere
temporary formats intre dou5 on mai multe dintre aceste entitati;
f. referinta tehnica - orice specificatie elaborate de organismele europene de standardizare,
alts decal standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care
Romania este parte, in conformitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei;
g. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de c5tre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integral5 §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
h. servicii - activitatile a c5ror prestare face obiectul contractului;
h. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
public5
care execute i/sau furnizeaza anumite parti on elemente ale lucrarilor sau ale
constructiei on indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie public&
r5spunzand in fata contractantului de organizarea §i derularea tuturor etapelor necesare in acest
scop;
i. foga majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre§elii
sau vinei acestora, care nu putea fi prev5zut la momentul incheierii contractului §i care face
imposibil5 executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: r5zboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
ap5rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. Nu
este considerat forte majors un eveniment asemenea celor de mai sus care, lar5 a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres c5 sunt zile lucr5toare;
an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment on
act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act on actiune nu se is in
considerare. Termenul exprimat in zile incepe s5 curg5 Ia inceputul primei ore a primei zile a
termenului §i se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat in
luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului §i se incheie Ia
expirarea ultimei one a zilei care reprezint5 ziva din ultima lung sau an corespunzatoare zilei in
care a inceput sa curga termenul; clack in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in
care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare zilei in care a inceput s5 curga termenul,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dac5 ultima zi a unui
termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de s'arb5toare legal& duminica sau samb5t5,
termenul se incheie Ia expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoarela calculul unui termen
exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile de mai sus, cu deosebirea
c5 zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau orice referire la zile reprezint5 zile calendaristice dac5 nu se
specific5 in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemneaz5 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 la orice alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta oblig5 nu numai Ia ceea ce
este expres prev5zut prin clauzele sale, ci §i la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau echitatea
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le da obligatiei respective, dupa natura sa.

4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de specialitate cu personal calificat, pentru
montarea — demontarea perdelelor luminoase si inlocuirea elementelor distinctive care
identified trecerea in noul an, conform caietului de sarcini si propunerii tehnice, in perioada
convenita si in conformitate cu prevederile legale si cu obligatiile asumate prin prezentul contract,
inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile prestate si
receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor,
lei, Ia care se adauga TVA
conform propunerii financiare, este de
lei, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toata durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. - (1) Prezentul contract intra in vigoare dup5 semnarea contractului de catre ambele parti
si opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala
sau legala a oricarui efect pe care it produce.
(2) Durata prestarii serviciilor este de Ia data semnarii contractului de catre ambele parti
pana in data de 31.01.2018.
(3) Serviciile se vor efectua incepand cu data inaintarii ordinului de incepere emis de
achizitor.
(4) Montajul va fi executat in maxim 72 ore de la data stabilita prin ordinul de incepere emis
de achizitor.
(5) Demontarea va fi realizata in maxim 72 ore incepand cu data de 25.01.2018.
6.2 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de Ia data indeplinirii, de catre ambele parti
contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractului
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti, cu
respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Garantia de bun5 executie se constituie in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucrdtoare de Ia data
semnarii contractului de catre ambele parti contractante cid dreptul autoritatil contractante
sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alts formalitate prealabila de punere
in intarziere.
(4) Garantia de bund executie va acoperi perioada de timp !Ana Ia data emiterii
procesului-verbal de receptie a tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
caietul de sarcini al serviciilor de specialitate cu personal calificat, pentru montarea —
demontarea perdelelor luminoase si inlocuirea elementelor distinctive care identifica
trecerea in noul an,
oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
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- garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform Iegii.
8.2. Documentele enumerate la 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 executarii contractului de achizitie publics, se
constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
9. Obligati'le principale ale prestatorului
9.1. — Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Ia standardele si performantele prezentate in
caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract, in conformitate cu prevederile legislatiei
romanesti comunitare din domeniu. Toate solutiile tehnice propuse vor trebui s6 respecte nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a
calitatii etc., in conformitate cu reglementarile tehnice, standardele, normele Si normativele interne,
in vigoare si cerintele caietului de sarcini.
9.2. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu termenele stabilite in
caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum
orice faze a acestora prevazuta a fi
terminate intr-o perioada stability in caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract
trebuie finalizate in termenul convenit de WV, termen care se calculeaza de la data ordinului de
incepere al serviciilor.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele stabilite in prezentul contract. Dace pe parcursul indeplinirii contractului intervin
circumstance, care nu se datoreaza prestatorului, care il pun pe acesta in imposibilitatea de a
respecta termenele stabilite in prezentul contract, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in
timp util, achizitorului.
(4) In afara cazului in care achizitorul accepts revizuirea termenelor stabilite prin prezentul
contract, pe baza justificarilor furnizate de prestator, incheindu-se in acest sens un act aditional,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului
penalitati de intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga s5 despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii 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
b) daune-interese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice nature, 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 at5t de siguranta tuturor operatiunilor
metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga s5 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 prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract, astfel incat s6 se asigure derularea eficienta a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga s5 remedieze, pe cheltuiala proprie, Ia cererea achizitorului si 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 si cum
acestea ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in
integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale contractuale
dup5 incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romaneasca
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aplicabila.
9.9 — (1) La terminarea montajului se va face proba de buna executie a lucrarii prin
conectarea la sursa de curent electric iar prestatorul va garanta siguranta montajului (ancorarea),
pentru ca acesta sa nu prezinte riscuri la intemperii (vant, ploaie, ninsoare).
(2) Serviciile vor fi prestate cu respectarea cel putin a urmatoarelor conditii:
a) Se va evita amplasarea in zone in care integritatea utilizatorilor ar putea fi periclitata (datorata
socurilor mecanice, pericolului de incendiu, electrocutare, etc).
b) Se va asigura un acces usor Ia instalatia electrica (pentru verificari, reparatii, interventii in caz
de incendiu, etc.).;
c) Se vor respecta prevederile din normativul I 7-98.
d) Legaturile electrice ale conductoarelor (intre ele, Ia aparate, etc) se vor executa prin metode si
mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de trecere minima, sigure
si usor de verificat.
e) Legaturile intre conductoarele din cupru se vor face prin rasucire si matisare prin cleme
speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare.
f) Legaturile conductorilor de protectie se vor executa in conditiile prevazute in STAS 12504 /4,5 ;
g) Legaturile dintre elementele componente ale instalatiei de legare la pamant (legarea carcaselor
metalice aferente tablourilor electrice) se vor executa de preferinta prin sudare
h) Tablourile electrice se vor instala respectand toate prevederile cuprinse in normativele in
vigoare.
i) Tablourile electrice se vor monteaza vertical si se vor fixa sigur, pentru evitarea vibratiilor.
j) Toate partile metalice ale instalatiei care nu sunt sub tensiune se vor Iega prin conductor de
cupru flexibil la priza de pamant.
(3) Perdelele luminoase si ghirlandele luminoase vor fi amplasate pe fatada dinspre b-dul Stefan
cel Mare si Sfant a Palatului Administrativ, fatada avand o lungime de 40 ml si inaltime de 12 ml.
(4) Panourile luminoase cu elementele distinctive care identifica trecerea in noul an, inlocuite de
prestator, vor fi ancorate deasupra intrarii in Consiliul Judetean Iasi.
(5) In cazul in care anumite elemente din perdelele luminoase (leduri) si ghirlandele
Iuminoase(furtun luminos) sunt defecte sau arse, inlocuirea acestora se va efectua de catre
prestator, fara a se modifica in nici un fel pretul contractului.
(6) Prestatorul va raspunde pentru orice incident datorat conditiilor meteo extreme (vant puternic,
ploaie, ninsoare, gheata sau a altor influente nefavorabile execitarii lucrarilor).
(7) Prestatorul va raspunde pentru buna functionare a instalatiilor pe toata perioada derularii
contractului.
9.10. - Codul de conduits al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in orice circumstanta cu obiectivitate
impartialitate, ca un bun §i loial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice §i
deontologice ale profesiei sale, precum
cu discretia necesara. In special, prestatorul se va
abtine de Ia a face orice declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile prestate in cadrul
acestuia fara aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum Si de la a se
angaja in orice activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate fata de achizitor prin acest
contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul in orice fel Vara asentimentul scris al
acestuia, obtinut in prealabil, §i va face acest lucru cunoscut tertilor on de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte §i sa se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romane§ti relevante in vigoare, §i garanteaza ca personalul propriu
dependentii acestora
respecta §i se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta
standardele esentiale de munca, conventiile cu privire Ia libertatea de asociere §i negocieri
colective, eliminarea muncii fortate a discriminarii la locul de munca Si abolirea muncii copiilor.
(3) Pe Intreaga durata a contractului, prestatorul §i personalul acestuia vor respecta
drepturile omului §i libertatile cetatene§ti, §i se angajeaza sa nu aduca atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale §i religioase din Romania.
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(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 s5 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 urma are dreptul de a
rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fare ca prin aceasta insa s5 se aduca vreun
prejudiciu oricaror drepturi castigate de prestator in baza acestui contract.
(5) Platile efectuate de catre achizitor catre prestator in baza acestui contract reprezinta
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul s5 it oblina in legatura cu acest
contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocatie,
plata indirecta sau orice alt venit/beneficiu in legatura cu sau ca rezultat al Indeplinirii obligatiilor
prevazute in acest contract.
(6) Toate rapoartele §i documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software §i inregistrari suport sau orice materiale achizitionate,
compilate sau pregatite de calm prestator in executarea acestui contract vor fi proprietatea
achizitorului, in afara de cazul in care prin contract se prevede al fel. Prestatorul se obliga s5
livreze aceste documente, in original, achizitorului dupe finalizarea contractului §i s5 nu le
utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, cu exceptia cazului in care
achizitorul it autorizeaza in scris in acest sens.
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor §i/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectuala §i/sau industrial& obtinute in executarea sau ca urmare a
executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfers dup5 cum
considers necesar, Vara nici un fel de limitare geografica sau de alts natura.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati sau
comision in legatura cu orice articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor §i/sau
oricarui alt drept de proprietate intelectuala §i/sau industrial& utilizat in cadrul sau pentru scopurile
acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea na§tere unor cheltuieli comerciale
neobi§nuite. Dace astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul
de a efectua orice verificari documentare §i la fata locului pe care le considers necesare in scopul
analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobi§nuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele §i informatiile primite in legatura cu contractul ca
avand caracter confidential §i — cu exceptia cazurilor in care acest lucru este necesar pentru buna
derulare a contractului §i atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvalui orice aspecte
ale prezentului contract §i nu va divulga orice informatie obtinuta de Ia achizitor fara acordul
prealabil, in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii §i nu va face referi la
acestea in prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie Intre
prestator §i achizitor cu privire Ia necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul
derularii contractului, decizia achizitorului in aceste situatii este finals §i neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se obliga sa mentina
secretul profesional pe intreaga durata a acestui contract §i dup5 Incetarea acestuia. In acest
sens, afara de cazul in care achizitorul consimte in scris la aceasta, atat prestatorul, cat §i
personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia nu vor comunica oricarei terte 1350 nici o
informatie confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata contractului §i nu vor face publice nici o
informatie sau recomandare formulate in executarea contractului sau ca rezultat al prestarii
serviciilor. De asemenea, prestatorul se obliga sa nu utilizeze informatiile furnizate Iui sau obtinute
pe parcursul derularii contractului §i/sau rezultatele studiilor, testelor §i cercetarilor desfa§urate pe
parcursul §i in scopul executarii acestui contract Intr-un mod care aduce sau este de natura a
cauza prejudicii achizitorului.
9.11. - Conflictul de interese:
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(1) Prestatorul va Iua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie
care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv §i
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau
nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or at altor legaturi sau interese comune. Oricare ar
fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre prestator imediat achizitorului,
in scris.
(2) Prestatorul va garanta Ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla Intr-o
situatie care poate da na§tere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat §i WA' nici
un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru at personalului sau care se afla intr-o
astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la orice legaturi §i relatii, comerciale sau de alts 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, Vara obligatia notificarii formale a prestatorului §i fara a aduce atingere dreptului
achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.
(4) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate Si de a solicita luarea de masuri
suplimentare daca va considera necesar.
10. Obligati'le principale ale achizitorului
10.1. — (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile receptionate.
(2) Achizitorul are obligatia de a transmite ordinul de incepere a prestarii serviciilor.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in conformitate cu prevederile
clauzei 11.
11. Modalitati de plata
11.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de cel mutt 30 de
zile calendaristice de Ia receptionarea de catre achizitor a tuturor serviciilor prestate in
conformitate cu prevederile Legii nr. 7212013.
(2) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legate in
vigoare si ale art. 21 at prezentului contract.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplineste cu
intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a
percepe penalitati o sums echivalenta cu o cola procentuala din pretul contractului ramas de
executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe fiecare zi intarziere
pans Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor sau [Ana Ia rezilierea prezentului contract, dupa
caz.
12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu reuw§te sa-Si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o sums echivalenta cu o cots procentuala din
pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de achitat pe
fiecare zi intarziere, pana Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
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12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre 1350, in
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
mod culpabil
pretinde plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, dace acesta din urm5 da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la 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.
12.6. - Achizitorul Iii rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, 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 p5n5 la
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 lucratoare de
la semnarea contractului de catre ambele parti.
-(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile Iegii de o societate bancara sau de o societate de
asigurari.
(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publics se
suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna
executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publics.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publics, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care contractantul nu iii indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica
pretentia at5t contractantului, cat i emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile
modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
care nu au fost respectate, precum
garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in
cauza raportat Ia restul ramas de executat.
13.3. — Achizitorul se obliga, conform prevederilor legale, sa restituie garantia de buna
executie in termen de 14 zile de Ia data emiterii procesului-verbal de receptie a tuturor serviciilor
care fac obiectul prezentului contract.
13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de catre
achizitor.
13.5. — In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buna executie in termen de 5 zile
lucratoare de la 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 presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul Si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu caietul de
sarcini si propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, s5 asigure resursele umane,
materialele, echipamentele Si orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din contract.
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14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele aferente prezentului contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obliga s5 puns Ia dispozitia prestatorului orice facilitati §i/sau informatii
pe care acesta Ie-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract si pe care le
considers necesare indeplinirii contractului.
16. Receptie verificari
16.1. — (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului
16.2. — (1) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si cu
reglementarile legate in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului
identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua verificarile.
(2) Serviciile se considers receptionate dup5 receptia acestora de catre achizitor, pe baza
de Proces verbal de receptie.
(3) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3 - In cazul in care in cadrul procedurilor de receptii se fac observatii, Prestatorul va
proceda Ia refacerea/modificarea serviciilor in conformitate cu solicitarile Comisiei de receptie .
16.4 - Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza de catre
achizitor in termen de cel mutt 10 de zile de la finalizarea acestora conform prevederilor
contractuale.
16.5. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de catre
Directia Economica-Serviciul Administrativ si Protocol.
16.6 — Directia Economica-Serviciul Administrativ si Protocol va urmari si va indeplini, In
numele achizitorului, toate activitafile necesare realizarii obiectului prezentului contract, va
monitoriza executarea obiectului prezentului contract si va semnala orice incident in executare.
Achizitorul are dreptul de a emite document constatator care confine informalii referitoare la
indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea obligaliilor contractuale, atunci cand este solicitat in
mod expres de catre prestator.
16.7. - Directia Economica-Serviciul Administrativ si Protocol 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. - Prestatorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor la data inscris5 in ordinul de
Incepere at serviciilor.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazut5 a fi terminata Intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie finalizate in
termenul convenit de Orli.
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
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
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18. Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiara, anexa Ia contract.
18.2. - Pretul prezentului contract Vara TVA este ferm pe intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea Ia termen, prin executarea, de catre
ambele parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca
urmare a disparitiei, Vara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel
cum acesta este definit in legislatia aplicabila.
19.2. - In plus fata de motivele de Incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati §i fara interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata, in cazul in care acesta:
infra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar
a)
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 prevazute Ia
b)
litera a);
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatore§ti, pentru o fapta care a
c)
adus atingere eticii §i/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de Ia
conduita profesionala, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
d)
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatore§ti, pentru fraud&
coruptie, implicare intr-o organizatie criminals sau orice alts activitate ilegala prin care sunt aduse
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e)
a fost declarat vinovat de incalcarea grave a obligatiilor contractuale ca urmare a unei 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 juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari sunt
acceptate printr-un act aditional Ia prezentul contract;
g)
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
corespunzatoare a prezentului contract;
h)
nu furnizeaza garantiile §i/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu iii poate
respecta angajamentele asumate.
19.3. - In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita !Ana Ia data incetarii contractului.
19.4. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fait necesitatea unei alte formalitati §i Vara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata §i de a pretinde daune — interese in oricare dintre urmatoarele
situatii:
a) prestatorul nu i§i indepline§te 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 §i in termenele prevazute a serviciilor.
19.5. - In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie
direct, fie prin incheierea unor alte contracte/acorduri cu terse parti, costurile respective fiind
imputabile prestatorului.
19.6. - Imediat dupe primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va Iua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts §i organizata, in
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asa fel "'mat costurile sa fie minime.
19.7. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata catre prestator pana Ia
finalizarea serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de Ia prestator toate costurile
suplimentare aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plat' prestatorului orice
sume restante.
19.8. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit sa perceapa de is
prestator daune-interese. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, in aceste situatii, nicio
alta sums in afara celor datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate.
19.9. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
fara interventia vreunei
scrisa adresata prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati
autoritati sau instante de judecata 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;
19.10 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
—
achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
a)
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.11 - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul 19.9 si punctul 19.10 se
va notifica in scris partii contractante.
19.12. - Achizitorul va avea, pana Ia data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.13 - 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.
19.14. - In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se va
face conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
19.15 — (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mutt
10 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute Ia data incheierii
contractului si care conduc:
a) — Ia 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 determine imposibilitatea Indeplinirii obligatiilor contractuale;
c) — in situatia sistarii alocarii resurselor financiare necesare pentru indeplinirea prezentului
contract.
19.16. - In cazul prevazut la punctul 19.15. , prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana Ia data denuntarii unilaterale a
contractului.
19.17. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila§i fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata
19.18. - Prezentul contract inceteaza de plin drept, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati §i fara interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata, in cazul in care acesta, in cazul in care una din parti:
-(1) nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;
-(2) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
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19.19. - Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit s5 fie atribuit prestatorului, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene,
c) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
20. Amendamente
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului.
20.2. - Partite 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. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cresterea pretului contractului si nu
poate fi realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1 alin. 2.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale intra
in vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduca la diminuarea avantajelor si , dup5 caz, a
factorilor de evaluare care au stat Ia baza declararii ofertei castigatoare a prestatorului.
20.5 — (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte de
expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu necesita
a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata
se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de atribuire
numai in conditiile art. 221 si art. 28 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si se publics in
SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege
in asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile
prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de
participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire
decat cea aplicata pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat
in cazurile si conditiile prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
20.7 — (1) Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului
se realizeaza numai cu acceptul achizitorului, si nu reprezinta o modificare substantiala, asa cum
este aceasta definita In art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, decat in
urmatoarele situatii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel
putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin
acelas) punctaj ca personalul propus Ia momentul aplicarii factorilor de evaluare.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie In vederea demonstrarii indeplinirii

18

criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de
evaluare.
21. Subcontractarea
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatoruluii, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii
contractului, s5 ii indice numele, datele de contact §i reprezentantii legali ai subcontractantilor sal
implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt
cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute
la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publica.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora s5 nu reprezinte o modificare substantiala
a contractului de achizitie public& in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact Si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie
publica §i va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in
executarea contractului.
(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, ace§tia transmit certificatele §i alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de excludere §i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de
implicare in contractul care urmeaza s5 fie indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare Ia:
a) cu privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
b) cu privire Ia subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe
niveluri subsecvente ale Iantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indepline§te
contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite
de catre subcontractantii propu§i in oferta, dac5 acestia solicita.
(2) Subcontractantii iii vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor Ia momentul
incheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora in prezentul contract de
achizitie publica.
(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
achizitor, prestator §i subcontractant sau de achizitor §i subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, Ia incheierea prezentului contract de achizitie publica
sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre prestator
Si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile
ce revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, s5 fie cuprinse in contractul de achizitie
publica.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie s5 fie in concordanta cu oferta
§i se vor constitui in anexe Ia contractul de achizitie publica.
(6) Dispozitiile contractuale referitoare Ia drepturile si obligatiile prestatorului precum si cele
referitoare la sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant Ia solicitarea acestuia §i numai in
cazul prezentarii contractului de subcontractare §i a receptiilor aferente.
21.3 — (1) lnlocuirea/implicarea subcontractantilor de calm prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in urmatoarele situatii:
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a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta §i ale caror activitati au lost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publics in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au lost prevazute in oferta Vara a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publics.
(2) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta Si ale car-or activitati au fost indicate in
oferta ca find realizate de subcontractanti nu reprezinta modificare substantiala, a§a cum este
aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta Si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti valoarea aferenta activitatilor subcontractate
va fi cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta Si ale car-or activitati au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta Si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti obiectul Si valoarea noului contract de
subcontractare nu vor confine lucrarile executate/serviciile prestate de catre subcontractantul initial
Si nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie
publics in condifiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora, prestatorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora s6 nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publics in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publics in
condifiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta f5r5 a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare substantiala a§a cum
este aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dace se
indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifice pretul contractului dintre autoritatea
contractanta §i contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publics;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publics, fapt ce presupune cä scopul contractului, precum §i indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
(8) In situatia renuntarii/retragerii subcontractantilor din contractul de achizitie publics in
cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din Orli,
contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate
sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile prevazute in prezentul
articol in legatura cu inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta §i ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti (art. 21.3 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3
alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita prezentarea
contractelor incheiate intre contractant §i subcontractantii declarati ulterior, care s5 confine
obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
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b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.
(10) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta cu cel putin 15 zile Inainte de momentul
inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti, o declaratie pe propria raspundere prin
care i§i asurna respectarea prevederilor caietului de sarcini a propunerii tehnice depuse de catre
contractant Ia oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele §i alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere §i a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie public&
22. Cesiunea
22.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
22.2 — Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract
care sunt indeplinite de catre ace§tia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forta majors
23.1. - Forta majors este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majors exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
Vara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor p5n5 Ia aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i sa is orice masuri care ii stau Ia dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti
Incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia incetare.
23.6. - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza c5 va actiona o perioada mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solutionarea Iitigiilor
24.1. - Achizitorul §i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
24.2. - Daca, dupa 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, achizitorul Si prestatorul nu
reu§esc ss rezolve in mod amiabil o divergenta contractual& fiecare poate solicita ca disputa s6
se solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente.
25. Legea aplicabila limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator Si achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care Wile convin in scris, Ia
inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract in conformitate cu care contractul este interpretat
este Iegea romans.
26. Comunicari
26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare Ia indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atat In momentul transmiterii, cat §i In momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre Orli se pot face
prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
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contract Ia ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii si nu
de la data confirmarii de primire.
Pantile au Inteles sa incheie prezentul contract in patru exemplare de valoare juridica egala a cate 16 pagini, din care trei exemplare revin
achizitorului si un exemplar revine prestatorului.

Achizitor

Prestator
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
Net —

DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Administrativ si Protocol

Nr.2S 1141//42 • / 0 2_,0

Nr. de exemplare 1

Se aproba,
NTE,
POPA

CAIET DE SARCINI
cialitate, cu
Obiectul contractului: achizitionare serve
personal calificat, pentru montarea — demontarea perdelelor luminoase si inlocuirea
elementelor distinctive care identifica trecerea in noul an.
Pentru realizarea montarii si demontarii, solicitam personal calificat in manipularea,
ancorarea la inaltime si pe peretii cladirii, precum si conectarea la reteaua electrica a
instalatiilor luminoase cu leduri existente in dotarea institutiei.
Perdelele luminoase si ghirlandele luminoase vor fi amplasate pe fatada dinspre b-dul
Stefan cel Mare si Sfant a Palatului Administrativ, fatada avand o lungime de 40 ml si
inaltime de 12 ml.
Panourile luminoase cu elementele distinctive care identified trecerea in noul an,
inlocuite de ofertant, vor fi ancorate deasupra intrarii in Consiliul Judetean
In cazul in care anumite elemente din perdelele luminoase (leduri) si/sau ghirlandele
luminoase (furtun luminos) sunt defecte sau arse, inlocuirea acestora se va efectua de catre
prestator, in orice moment al derularii contractului , fara a se modifica in nici un fel pretul
acestuia1
Conditii de executie a lucrarilor :
- Se va evita amplasarea in zone in care integritatea utilizatorilor ar putea fi periclitata
(datorata socurilor mecanice, pericolului de incendiu, electrocutare, etc) ;
Se va asigura un acces usor la instalatia electrica (pentru verificari, reparatii,
interventii in caz de incendiu, etc.) ;
Se vor respecta prevederile din normativul I 7-98 ;
- Legaturile electrice ale conductorilor (intre ele, la aparate, etc) se vor executa prin
metode si mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de
trecere minima, sigure si usor de verificat ;
Legaturile intre conductorii din cupru se vor face prin rasucire si matisare, prin cleme
speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare ;
- Legaturile conductorilor de protectie se vor executa in conditiile prevazute in STAS
12504 /4,5 ;
- Legaturile dintre elementele componente ale instalatiei de legare la pamant (legarea
carcaselor metalice aferente tablourilor electrice) se vor executa de preferinta prin
sudare ;
- Tablourile electrice se vor instala respectand toate prevederile cuprinse in normativele
in vigoare;
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- Tablourile electrice se vor monta vertical si se vor fixa sigur, pentru evitarea vibratiilor ;
- Toate partile metalice ale instalatiei care nu sunt sub tensiune se vor lega prin conductor
de cupru flexibil la priza de pgmant.
Normative pentru montare instalatiei electrice
C56-75 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii,
P 118 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;
- 17 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori;
I 20 Normativ pentru proiectarea si executarea protectiilor contra trasnetelor;
- SRCE 60227/1-7 — conductoare si cabluri izolate cu policlorura de vinil de tensiune
nominala la 450/750 V ;
SREN 60529-95 — grade de protectie asigurate prin carcase,
SRCEI 60898-A1-95 — 'intrerupatoare automate pentru protectia la supracurenti pentru
instalatii electrice,
STAS 10.955-77 — Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil in cabluri, in regim
permanent ;
- STAS 6865-89 — conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe.
Protectia muncii
La realizarea montajelor electrice solicitate se va tine seama de prevederile de securitate
a muncii incluse in urmatoarele acte normative:
- Legea nr. 319/2006 a protectiei muncii;
- Norme generale de protectia muncii , emise prin Ordinul Ministerului Muncii si
Protectiei Sociale (MMPS) nr. 578/1996 si Ordinul Ministerului Sanatatii nr.
5840/1996 ;
Norme
specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice , emise
prin Ordinul MMPS nr.56/1997 ;
- Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea , transportul cu mijloace
mecanizate si depozitarea materialelor , emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997,
Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime , emise prin Ordinul
MMPS nr. 235/1995.
Protectia impotriva incendiilor - PSI
Vor fi respectate prevederile din urmatoarele acte normative :
- Norme tehnice P 118/99 . Norma de siguranta la foc a constructiilor.
Durata contractului:
- Durata contractului este de la data semnarii de catre ambele parti, pana la data de 31
ianuarie 2018;
Lucrarile de montare se vor efectua incepand cu data specificata in comandd ;
- Lucrarile de demontare se vor efectua incepand cu data de 25 ianuarie 2018.
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Cerinte speciale:
Pentru montarea instalatiei electrice , societatea va detine atestat ANRE tip B ,
sau va detine personal angajat/cu contract de colaborare atestat ANRE tip B.
Montajul va fi executat in maxim 72 ore de la data stability prin comanda;
La terminarea lucrarii de montare se va face proba de buna executie a lucrarii
prin conectarea la sursa de curent electric, firma garantand siguranta montajului
(ancorarea), pentru ca acesta sä nu prezinte riscuri la intemperii (vent, ploaie,
ninsoare).
Demontarea se va face la data fixate prin contract, in interval similar cu cel de
montare.
Once incident datorat conditillor meteo extreme (Mitt puternic, ploaie, ninsoare ,
gheatei sau a altor influente nefavorabile executarii lucreirilor), intrei in reispunderea
exclusive a firmei prestatoare.
De asemenea , firma prestatoare raspunde de buna funcrionare a instalapor pe
tate perioada derularii contractului.
-J
Estimarea valorii de contract a fost facuta in urma achizitiilor din anii
precedenti, prospectarii pietei , respectiv sondaj telefonic la firme de profil si pretul pe
ora pentru lucrul la inaltime (informatii de pe internet).
Valoarea estimate a achizitiei publice este de 14.500 lei fait TVA .
Toate cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini, vor fi considerate ca minimale.
Ofertele incomplete vor fi descalificate.
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