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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr.

3.2, gC /

rt de o°

Nr de exemplare : 1
E mplar nr. 1

A robat,
\ PRE • EDINTE
Dr. Ing. ARICEL POPA

Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa achizitioneze Servicii
de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de
Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280 prin achizitie directs si invita pe cei
interesati s5 depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Want nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi, telefon/fax 0232-214425;
3. Procedura aplicata: achizitie directs;
4. Sursa de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei c5tre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii
3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei
din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea B — cladiri publice, bugetul de stat si local.
5. Valoarea estimata: 8400 lei fall TVA.
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Data limits de depunere a ofertelor: 29.11.2017, ora 10.00.
8. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generals in format tiparit prin servicii postale / de
curierat/prin livrare directs la : sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-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, !Dana Ia data limita de depunere a ofertelor.

Document creat Ia Directia Achizitii Publice

9. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi

www.icc.ro - sectiunea „Achizitii publice - Licitatii" sau poate fi obtinuta in format electronic
de Ia sediul autoritatii contractante, Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Directia Achizitii
Publice.
DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminita MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii
in solidar cu in ocmitorul inscrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER,
Mariana PIETRARU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
icestui inscris oficial
legalitatea intocmirii
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A•robat
PR SEDINTE,
Dieing MARICEL POPA

DOCUMENTATIA DE ATM,. UIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea qi
modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii St Maria Iasi",
cod SMIS 110280

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si
in solidar cu intoc itorul inscrisului

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea si
modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii St Maria Iasi",
cod SMIS 110280

Coordonator Compartiment Achizitii Directe
Consilier,
Mariana Pietraru
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea Intocmirii acestui Inscris oficial
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Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
• SECTIUNEA I - Fi§a de date a achizitiei,
• SECTIUNEA II - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA III - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale obligatorii.
• SECTIUNEA IV - Formulare §i modele de documente.
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SECTIUNEA I Fi§a de date a achizitiei

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
Tip legislatie: Legea 98/2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala.: JUDETUL IA51 - CONSILIUL JUDETEAN 1A51,
Adresa.: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69
Cod potal: 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.publicer@icc.ro
Adresa/ele de internet (dna este cazul):
Adresa sediului principal at autoritatii contractante (URL): www.icc.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.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 0

Autoritate regionals sau locals

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Ill) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea $i modernizarea Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280
11.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
r.
a) Lucrari
❑ B) Produse
❑
c) Servicii

Executare
Proiectare si executare
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucrari,
conform cerintelor
specificate de autoritatea
contractanta
Locul principal de executie
Cod NUTS ❑❑❑❑❑❑

❑
❑
❑

Cumparare
❑
Leasing ❑
Inchiriere ❑
Inchiriere cu optiune de ❑
cumparare
0 combinatie intre acestea❑

Categoria serviciilor: 16Servicii in afara celor
cuprinse in anexa II

Locul principal de livrare:

Locul principal de prestare Sediul Consiliului Judetean
Iasi, B-dul Stefan cel Mare

Cod NUTS ❑❑❑❑❑❑
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si Slant, nr. 69, Iasi
Codul NUTS: R0213 — Iasi
11.1.3) Procedura implica
Un contract de achizitii publice
lid
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)
❑
Incheierea unui acord-cadru
❑
11.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) Nu este cazul
11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280, conform Caietului de
sarcini nr. 31595/10.11.2017
Pentru toate produsele de informare si publicitate realizate in cadrul proiectului, finantat prin
Programul Operational Regional 2014-2020 vor fi utilizate, obligatoriu, indicatiile tehnice din
Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.
Ofertantul are obligatia de a urmari toate modificarile/reviziile Manualului de ldentitate Vizuala
survenite pe parcursul implementarii proiectului.
11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
Obiect principal
79341000-6 — Servicii de publicitate (Rev. 2)
Obiecte secundare
11.1.7) Contractul infra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
da ❑ nuEd
11.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati anexa B de ate on este
necesar, pentru fiecare lot in parte)
da❑
nu Fii
Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta):
un singur lot
❑ unul sau mai multe loturi ❑
toate loturile ❑
11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da o nu ET

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
11.2.1) Cantitatea totals sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile i toate optiunile)
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280
Valoarea estimata a contractului de achizitie publics este de 8400 lei fara TVA.
Contractul de achizitie va avea ca obiect servicii privind realizarea urmatoarelor tipuri de
materiale de informarel si publicitate evenimente:
• Panou temporar, pe perioada executiei lucrarilor —1 bucata;
• Placa permanents —1 bucata;
• Anunturi in press — 2 anunturi (la lansarea si la finalizarea proiectului);
• Conferinte de press — 2 conferinte — 1 conferinta de lansare a proiectului si 1
conferinta la finalizarea proiectului;
• Mape — 60 buc;
• Pixuri — 60 buc;
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•
•
•
•
•
•

Block-notes — 60 buc;
Pliante publicitare — 60 bucati;
Bro$uri — 60 buc;
Memory stick — 60 buc;
Roll-up —1 buc;
Modul de prezentare a rezultatelor proiectului pe site-ul beneficiarului, www.icc.ro —
1 modul.

Moneda: Lei
11.2.2) Optiuni (dupes caz)
da❑ num
11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului va fi de la momentul intrarii in vigoare $i panes la finalizarea proiectului,
respectiv dupes sustinerea conferintei de presa de finalizare a proiectului, publicarea
anuntului in presa locals $i montarea placii permanente.
Durata contractului de servicii este de 46 luni.
Durata contractului de servicii se poate modifica prin act aditional la contract, in cazul in care se va
modifica durata de implementare a proiectului stability in Contractul de finantare.
11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
11.4.1. Ajustarea pretului contractului
da o nu Ed

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1.a) Garantie de buns executie
da gf nu o
Garantia de build executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din pretul contractului
ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art. 39 $i art. 40 din HGR 395/2016, prin virament
bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancard sau de o
societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) din HGR/395
aplicandu-se corespunzator.
Garantia de bung executie a contractului poate fi constituita prin depunerea la casierie a sumelor in
numerar.
Garantia de bung executie a contractului trebuie constituita in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie publics de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii
acestui a.
Garantia de bung executie va acoperi perioada de timp pang la data incheierii procesului-verbal de
receptie a tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. In situatia executarii garantiei de
bung executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat
la restul ramas de executat.
Garantia de bund executie emisa in alts limbs deck romans va fi prezentata in original $i va fi
insotita de traducerea autorizata in limba romana. (Model orientativ Formular nr. 9, in original).
111.1.2) Principalele modalitati de finantare $i plata $i/sau trimitere la dispozitiile relevante
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Se specific?'" sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local
sau alte surse)
•

•

Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei
catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1- Sprijinirea
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea B — cladiri publice.
Buget de stat si local.

111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul (duper caz) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
111.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (duper caz)
da a nu rid
111.1.5. Legislatia aplicabila
Legislatia aplicabila
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
c)www.anap.gov.ro
d)Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
g)Legislatia prevazute 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 at profesiei
III.2.1.a) Situatia personale a ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU
trebuie sd se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
1)Cerinta nr. 1 - neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164 Formular nr.1.
2) Cerinta nr. 2 - neincadrarea in prevederile art. 165 alin. 1 si alin. 2, coroborat cu art. 166 din
Legea nr. 98/2016.
Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 165 alin. 1 si
alin. 2 coroborat cu art. 166 — Formular nr. 2.
3)Cerinta nr. 3 - neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage
excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
publics.
Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 167 din
Legea nr.98/2016- Formular nr. 3.
4)Cerinta nr. 4 - neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte Form ula ru I
nr. 4 „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016".
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Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
I. 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 - SEE SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA
ECONOMICA
9. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
10. MARIANA PIETRARU - COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
11. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE 51 CONTRACTE
12. MARIETA AFILIPOAIE - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE
DURABILA
13. MARIUS TANASE - $EF SERVICIU, DIRECTIA PROIECTE 51 DEZVOLTARE DURABILA
14. EMILIA POPESCU - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE $1 DEZVOLTARE DURABILA
15 LAURA LEONTE - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE 51 DEZVOLTARE DURABILA
CONSILIERI JUDETENI:
1. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
2. AIVANOAEI CONSTANTIN - ALIN
3. ANICULAESI MIRCEA
4. APOSTOL SILVIU
5. AVRAM PETRU
6. BRATESCU LIVIU
7. BULGARU LIVIU - GABRIEL
8. CARP PETRA
9. CALIN $TEFAN
10. CATUR CONSTANTIN - CATALIN
11. CIORNIA CAMELIA
12. CITEA PETRONELA
13. COJOCARU PETRU - BOGDAN
14. COTIUGA VASILE
15. DANGA MARIUS - SORIN
16. FLUTUR SORIN - GEORGEL
17. IVANCIA MIHAELA
18. LEBADA DOREL
19. MANOLACHE MIRCEA
20. MIHAI FLORIN
21. MINEA MARIUS DANUT
22. MOROSAN CATALIN
23. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
24. PARASCHIV DUMITRU
25.STOIAN JOAN
9

26. SANDU ION - VASILE
27. STANCIU CRISTIAN
28. SERBAN CONSTANTIN
29. TARABOANTA IULIAN
30. URCACIU ION LORIN
31. URSANU RADU - IONEL
32. USCATU CONSTANTIN — MARIAN
33. VATRA GHEORGHE ROMEO
34. VORNICU LIVIU GABRIEL
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Inregistrare
1) Cerinta 1 - Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator,
subcontractant) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Inregistrare in conditiile legii, din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afra in niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii precum si faptul cá are capacitatea profesionala de a realiza activitatile
care fac obiectul contractului.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de ONRC.
Din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial,
trebuie sa 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. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA
PREZENTARII ACESTUIA.
Acest certificat trebuie prezentat in original sau copie legalizata.
Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC in forma
electronics, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronics extinsa.
111.2.2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitatea de Indeplinire
pentru
evaluarea
respectarii
cerintelor
mentionate
111.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
111.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
da o nu Ed
Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
111.3.2) Persoanele juridice au obligatia sä indice numele si calificarile
profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective da
o nu Pi
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
IV.1.1.b) Tipul procedurii
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Online ❑ Offline 0

Achizitie directs
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare)
Pretul cel mai scazut Ef
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupd caz)
da ❑ nu 10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
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
ODD
❑
OE
OD
❑ ❑ ra
❑ ❑
❑
❑
❑
❑
0E1000
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 sä isi mentina oferta (in cazul unei
licitatii deschise, cerere de oferte, achizitie directs)
durata in luni: ❑❑❑ sau in zile: 90 (de la termenul limits de primire a ofertelor).
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia sa prezinte propunerea tehnica in conformitate cu toate specificatiile
tehnice continute in Caietul de sarcini si anexele sale si sa prezinte toate documentele prevazute
prin acesta.
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel Inca sa se asigure conformitatea serviciilor cu cerintele
prevazute in Caietul de sarcini si cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul
Operational Regional (POR) 2014-2020.
Propunerea tehnica va fi semnata pe fiecare paging 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 detalierea fiecarei prestatii in conformitate cu cele precizate in
caietul de sarcini.
Oferta tehnica poate contine orice informatii pe care ofertantul le considers necesare pentru
fundamentarea ofertei sale.
In cadrul propunerii tehnice se vor prezenta si:
- Grafic cu duratele de prestare pentru serviciile si materialele solicitate prin caietul de sarcini.
Contractantul/ Furnizorul de servicii trebuie sa is in considerare faptul ca Beneficiarul are obligatia sä
transmits catre Organismul Intermediar (01) pentru avizare toate materialele de informare si publicitate
elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin contractul de
finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora. Model tablel cu
duratele de prestare — formular 5;
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale - Formular nr 6,
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semnat si stampilat;
Proiectul de contract contine clauze contractuale obligatorii. Orice operator economic are dreptul de a
solicita clarificari si de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale obligatorii pana la
data limita de depunere a ofertei.
- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara cal la elaborarea ofertei sale a tinut
cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, stipulate in prevederile legale
care sunt in vigoare la nivel national, conform art. 51 din Legea 98/2016. - Formular 7, semnat si
stampilat.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta in lei, cu si fard TVA, si va contine:
L Formularul de oferta — formularul 8.
2. Centralizator de pret conform modelului ANEXA 1 la formularul de oferta din sectiunea
form ulare.
Oferta financiara nu poate del:AO bugetul alocat. Orice oferta care dep4e0e bugetul alocat va fi
respinsa.
Oferta trebuie sa contina toate serviciile/ produsele solicitate prin caietul de sarcini, iar in pretul
ofertat se vor include toata gama de servicii si produse care fac obiectul achizitiei si orice alte
cheltuieli semnificative.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA si TVA explicitat separat.
Formularul de oferta si centralizatorul de pret completate vor fi semnate pe fiecare pagina de
reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati.
Pretul contractului de achizitie publica este ferm, NU SE ACTUALIZEAZA SI NU SE
REVIZUIESTE.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate.
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. Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Oferta va contine:
1.Documentele de calificare
2. Propunere tehnica
3.Propunerea financiara.
Scrisoarea de inaintare, precum si orice imputernicire a unui reprezentant al ofertantului de a participa
la sedinta de deschidere nu vor fi incluse in plicul ce contine ofertele, ci in afara coletului, fi ind
prezentate separat, simultan cu aceasta.
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. Ofertele trebuie sä contina toate documentele si
informatiile solicitate si se vor depune : prin servicii postale / de curierat/prin livrare directa la : sediul
Consiliului Judetean Iasi din Bld-ul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, Iasi, - Registratura - Camera101,
pater, cod postal 700075, Romania , astfel : LUNI — JOI : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor
fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publice4i)icc.ro, pana la data limita de depunere a
ofertelor.
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Documentele solicitate prin Documentatia de atribuire (documentele de calificare, propunere
tehnica, propunere financiara) se vor depune intr-un singur exemplar.
Nu se accepts oferte alternative.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majors, cad in sarcina ofertantului.
In cazul depunerii documentelor in format tiparit la Registratura Generala a Consiliului Judetean
Iasi, se vor respecta urmatoarele indicatii:
Plicul/coletul exterior, va purta urmatoarele informatii obligatorii:
-Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului;
-Obiectul achizitiei publice;
-Adresa autoritatii contractante indicata , si la care este depusa oferta;
-Mentiunea „A nu se deschide inainte de termenul limits de depunere a ofertelor".
Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
-lard a fi deschisk 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.
Ofertele primite se pastreaza nedeschise de autoritatea contractantk pang la data si ora limits de
depunere a ofertelor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (duper caz)
da o nu
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:
VI.2) Contractul/concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri
comunitare/program operational/program national de dezvoltare rurala
da❑ nu El
Tipul de finantare:
• Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei
catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1- Sprijinirea
eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea B — cladiri publice.
• Buget de stat si local.
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)
In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut" , cloud sau mai multe
oferte au acelasi pret si sunt clasate pe primul loc, se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal,
sa depuna o noua oferta financiara, in vederea departajarii acestora.
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SECTIUNEA II - Caietul de Sarcini
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod.700075,
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr3,

kJ/. zog
ROBA,
NTE
POPA

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia serviciilor de informare si publicitate pentru proiectul
„Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi",
cod SMIS 110280
INFORMATII GENERALE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului $i constituie ansamblul cerintelor minime $i obligatorii pe baza cdrora operatorii
economici isi vor elabora oferta. In acest sens once oferta prezentata, care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii.
Autoritatea contractanta considerd ca prezentul caiet de sarcini oferd informatii detaliate privind
serviciile ce se doresc a fi achizitionate, respectiv servicii de informare si publicitate in cadrul
proiectului „ Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgentd pentru Copii Sf. Maria
Iasi", finantat prin Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 3- Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea
eficientei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile
in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice, $i in sectorul locuintelor, Operatiunea Arezidentiale.
DURATA CONTRACTULUI
Perioada de prestare a serviciilor de informare $i publicitate va fi pe parcursul perioadei de
implementare a proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru
Copii Sf. Maria Iasi".
Durata prezentului contract de servicii este de 46 luni. Durata contractului de servicii se
poate modifica in cazul in care se va modifica durata de implementare a proiectului, stability in
Contractul de finantare.
BENEFICIAR
Autoritatea contractanta: Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Bulevardul Stefan cel
Mare si Sfant, nr.69, Iasi, Romania.
CONTEXT
Consiliul Judetean Ia$i implementeazd proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280 in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzitiei care o economie cu
emisii scazute de carbon, Prioritate de investitii 3.1- Sprijinirea eficientei energetice, a gestiondrii
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inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,
inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B — cladiri publice.
Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de
Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280 este cresterea eficientei energetice a
cladirii in care functioneaza Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" Iasi prin masuri de
izolatie termica a anvelopei cladirii, reabilitarea si modernizarea instalatiilor termoenergetice,
instalarea si utilizarea unor surse de energie regenerabila pentru asigurarea necesarului de energie al
cladirii, implementarea unor sisteme de management energetic in scopul imbunatatirii eficientei
energetice si monitorizarii consumurilor de energie, inlocuirea corpurilor de iluminat
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Cresterea eficientei energetice si reducerea puntilor termice la nivelul cladirii prin realizarea de
lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii.
2. Cresterea eficientei energetice si reducerea puntilor termice la nivelul cladirii prin realizarea de
lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire si de fumizare a apei calde de consum.
3. Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile prin instalarea
unui sistem de panouri solare ca forma alternativa de producere a agentului termic primar necesar
obj)inerii apei calde de consum.
4. Reducerea consumului anual specific de energie primara pentru incalzire/racire/ventilare si
asigurarea unei calitati ridicate a aerului interior la nivelul cladirii prin lucrari de instalare si
modernizare a sistemelor de climatizare si ventilare mecanica.
5. Monitorizarea eficienta a consumurilor de energie la nivelul cladirii.
6. Scaderea consumurilor de energie electrica la nivelul cladirii.
7. Modemizarea unui numar de 5 ascensoare la nivelul cladirii.
8. Realizarea de activitati conexe necesare la implementarea in parametrii optimi a proiectului
pentru care se solicita finantare.
9. Realizarea de lucrari de interventie neeligibile in cadrul proiectului, constand in realizarea unei
instalatii de distributie a gazelor medicale, realizarea unei instalatii electrice de paratrasnet si priza
de pamant, pregatirea personalului de exploatare a noilor echipamente..
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este achizitionarea de servicii de informare si publicitate pentru
proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria
Iasi", cod SMIS 110280, conform Bugetului proiectului — Linia 6.1.
Activitatea de informare si publicitate proiectului finantat in cadrul POR 2014-2020 are rolul
de a asigura informarea privind disponibilitatea fondurilor europene alocate regiunii, transparenta
utilizarii acestora, vizibilitatea finantatorilor, institutiilor abilitate pentru gestionarea si
implementarea programului precum si promovarea exemplelor de bung practica. Activitatea
urmareste cresterea vizibilitatii actiunilor Uniunii Europene si mediatizarea sprijinului financiar
acordat de aceasta la imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicaid din
Romania.
Normele legislative care definesc masurile de informare si publicitate privind operatiunile
finantate din instrumente structurale si pe baza carora se desfasoara activitatea de informare si
publicitate in cadrul proiectului sunt cuprinse in urmatoarele documente:
• REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul
european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri
maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului, precum si cu prevederile - REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, privind
2
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Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investitiile pentru crestere economics si locuri de munca si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
• REGULAMENTULUI (UE) NR.821/2014 AL COMISIEI din 28 iulie 2014, de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului in ceea ce priveste modalitatile detaliate de transfer si de gestionare a
contributiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile
tehnice ale masurilor de informare si de comunicare pentru operatiuni, precum si sistemul
pentru inregistrarea si stocarea datelor.
Pentru toate produsele de informare si publicitate realizate in cadrul proiectului,
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 vor fi utilizate, obligatoriu,
indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational
Regional (POR) 2014-2020.
Ofertantul are obligatia de a urmari toate modificarile/reviziile Manualului de
Identitate Vizuata survenite pe parcursul implementarii proiectului.
Toate mijloacele de promovare ale proiectului vor confine, obligatoriu, urmatoarele
informatii generale:
Logo UNIUNEA EUROPEANA si FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE
REGIONALA;
Logo Guvernul Romaniei;
Logo REGIO (sigla si slogan);
Logo Instrumente Structurale;
Textul: "Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational
Regional si co-finantat de Uniunea Europeans prin Fondul European de Dezvoltare
Regionals";
Adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro).
Materialele de informare si publicitate ale proiectului vor urmari promovarea programului si
proiectului, nu a beneficiarului.
Contractul de achizitie va permite implementarea activitalii 6 a proiectului, Publicitatea
promovarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru
Copii Sf. Maria Iasi".
Contractul de achizitie va avea ca obiect servicii privind realizarea urmatoarelor tipuri
de materiale de informare si publicitate / evenimente:
• Panou temporar, pe perioada executiei lucrarilor —1 bucata;
• Piaci permanents — 1 bucata;
• Anunturi in press — 2 anunturi (la lansarea si la finalizarea proiectului);
• Conferinte de press — 2 conferinte — 1 conferinta de lansare a proiectului si 1
conferinta la finalizarea proiectului;
• Mape — 60 buc;
• Pixuri — 60 buc;
• Block-notes — 60 buc;
• Pliante publicitare — 60 bucfiti;
• Brosuri — 60 buc;
• Memory stick — 60 buc;
• Roll-up —1 buc;
• Modul de prezentare a rezultatelor proiectului pe site-ul beneficiarului, www.icc.ro — 1
modul.

3
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SPECIFICATII TEHNICE
Propunerea tehnica se va intocmi cu respectarea cerintelor tehnice obligatorii pentru fiecare
categorie de produse/servicii care urmeaza a se livra/presta conform specificatiilor detaliate in
prezentul Caiet de sarcini.
In vederea respectarii termenelor de furnizare a serviciilor de informare si publicitate,
Contractantul/ Furnizorul de servicii trebuie sa tina cont ca, inaintea realizarii materialelor si
evenimentelor de informare si publicitate, trebuie sa °Mina acceptul autoritAtii contractante
pentru toate aspectele cum ar fi: continut, grafica, culori, material imprimare, materiale
suport (hartie, panou, piaci', etc), tiparire, confectionare, stabilire amplasament, numar de
persoane participante, ziarul publicarii, etc.
Pentru toate materialele de informare se vor prezenta machete pe format electronic
CD/DVD si tiparit, utilizand indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala pentru
Programul Operational Regional, accesibil pe site-ul www.inforegio.ro. si care vor fi avizate
de catre beneficiar inainte de realizare.
Contractantull Furnizorul de servicii trebuie sa is in considerare faptul ca Beneficiarul
are obligatia sa transmits catre Organismul Intermediar (01) pentru avizare toate materialele
de informare si publicitate elaborate in vederea implementarii mAsurilor de informare si
publicitate asumate prin contractul de finantare.
Dupd obtinerea avizului din partea OI, autoritatea contractanta va transmite prestatorului o
notificare prin care confirma/infirma avizarea, iar prestatorul va face toate demersurile pentru
continuarea contractului, respectiv realizarea materialelor de promovare si informare sau refacerea
for pentru noua solicitare de avizare, in conformitate cu observatiile OI.
Beneficiarul va emite comanda catre prestator numai dup. obtinerea avizului
favorabil din partea Organismului Intermediar pentru POR.
• PANOU TEMPORAR
Furnizorul de servicii de informare si publicitate va monta un panou temporar de
dimensiune 1 3 m x h 2 m, pentru toatA durata de implementare a proiectului, chiar la locatia
proiectului.
Panoul temporar trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii
a. logo-u1 Uniunii Europene si cuvintele: "Uniunea Europeans", lard abrevieri, insotit de
numele Fondului European de Dezvoltare Regionala
b. logo-ul Guvernului Romaniei
c. logo-ul Programului Operational Regional 2014-2020 si sloganul: "Initiativa
Dezvoltare regionals."
d. logo-ul Instrumentelor Structurale
e. numele proiectului
f. numele beneficiarului
g. obiectivul proiectului (un sumar/pe scurt)
h. valoarea totals a proiectului
i. valoarea contributiei comunitare a proiectului
j. termenul de finalizare, conform contractului de finantare
k. textul: "Investim in viitorui tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020 si cofinantat de Uniunea Europeans prin Fondul European de Dezvoltare
Regionala."
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE impreuna cu numele
Fondului European de Dezvoltare Regionala trebuie sa ocupe cel putin 25% din panoul respectiv.

4
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Panoul va fi amplasat de catre furnizorul de servicii intr-un loc vizibil, la intrarea in santierul
de constructii din locatia proiectului, astfel incat sa poata fi citit si sa se poatd intelege natura
investitiei.
Furnizorul de servicii va identifica cel mai potrivit amplasament (conform reglementarilor in
vigoare si cu o bung vizibilitate). Montarea panoului se va realiza numai dupe confirmarea
locatiei de catre beneficiar.
Panoul temporar va fi expus pe toata durata de implementare a proiectului, in maxim 4 luni
de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si Inca cel mult 3 luni de la finalizarea proiectului.
Vizibilitatea si lizibilitatea informatiilor va fi asigurata de furnizorul de servicii pe toad perioada
afisarii.
Cerinte:
concepere / machetare panou temporar;
realizare panou temporar;
montare panou temporar (inclusiv stalp si fundatie);
- intretinere panou temporar pe perioada implementarii proiectului;
demontare panou temporar;
asigurarea conditiilor de siguranta, stabilitate, etc.
Prestatorul este responsabil pentru crearea machetei panoului, productia efectiva a panoului,
obtinerea avizelor de amplasare si amplasarea propriu-zisa a panoului (transport si montaj la locatia
stabilita).
Autoritatea contractanta va oferi informatiile referitoare la proiectul „Reabilitarea si
modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi" care vor fi incluse pe
panou.
Panoul va fi confectionat dintr-un material rezistent la intemperii. Dace acesta se
deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), furnizorul de servicii va
trebui sail reface in maxim 15 zile lucratoare.
Detalii tebnice:
a) dimensiune panou: 1 3m x h 2m
b) aspect: color
c) amplasare: pe stalp;
d) cantitate panou de afisare temporara: 1 bucata;
e) inscriptionare: pe 1 fatA.
Panoul temporar se va compune din:
panou: structure metalica rezistenta sau alt material rezistent, inclusiv la intemperii; vizibilitatea
si lizibilitatea informatiilor trebuie asigurata pe toata durata afisarii panoului;
stalp: de regula, panoul se aseaza la 2,5 m de sol, astfel incat stalpul sa aiba o inaltime de 5 m
de la sol. in fundatie intra de regula 1 m, astfel Meat lungimea totals a stalpului trebuie A.' fie de
6 m;
fundatie: fiecare stalp trebuie sa aiba o fundatie din beton.
Dimensiunile si pozitionarea panoului trebuie sa respecte regulile irnpuse de autoritatile locale.
• PLACA PERMANENTA
in termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului, prestatorul va monta o placa
permanents la locatia proiectului, intr-un loc vizibil, respectiv la intrarea principala in
cladire.
Informatiile care trebuie incluse obligatoriu pe placa permanents sunt:
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a. logo-ul Uniunii Europene $i cuvintele: "Uniunea Europeana", Cara abrevieri, insotit de
numele Fondului European de Dezvoltare Regionala
b. logo-ul Guvemului Romaniei
c. logo-ul Programului Operational Regional 2014-2020 $i sloganul: "Initiative
Dezvoltare Regionala"
d. logo-ul Instrumentelor Structurale
e. numele proiectului
f. numele beneficiarului
g. textul "Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational
Regional $i cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala"
Placa permanents va fi amplasata de catre furnizorul de servicii, cu acordul beneficiarului
dupa obtinerea avizului OI AM POR in locul cel mai vizibil, la locul implemenfarii proiectului.
Placa permanents va ramane instalata la locul implementarii proiectului pe o perioada de 5
ani de la data inchiderii oficiale a Programului Operational Regional 2014 - 2020.
Vizibilitatea $i lizibilitatea informatiilor va fi asigurata de furnizorul de servicii pe toata
perioada afi$drii.
Cerinte:
Dimensiuni minime: 80 cm x 50 cm
concepere / machetare placa;
realizare montare
Materialul din care va fi confectionata placa trebuie sa fie rezistent la conditiile meteo Si, in
caz de deteriorare, sa fie inlocuit in cel mai scurt timp posibil.
Vizibilitatea $i lizibilitatea trebuie asigurate pe toata durata afi$arii placii.
Detalii tehnice:
a) Placa va fi confectionata din material rezistent la intemperii, material metalic inoxidabil sau
echivalent, tratat cu vopsea.
b) dimensiune placa: 80 cm x 50 cm;
c) aspect: color
d) cantitate placa permanents: 1 bucata;
e) inscriptionare: pe o singura fata.
• ANUNTURI DE PRESA
Beneficiarul, prin prestatorul de servicii de informare Si publicitate va publica la inceputul $i
finalizarea proiectului un comunicat/anunt de presa in ziarul local/regional cu cel mai mare tiraj.
Dace ziarul apare in varianta tiparita $i online, comunicatul/anuntul de presa se va publica in
ambele variante ale ziarului respectiv. Prestatorul va face dovada aparitiei anunturilor catre massmedia prin predarea a 3 exemplare din ziarul in care s-a publicat $i prin printscreen la pagina web a
ziarului de unde rezulta publicarea materialului in varianta online, astfel incat sa fie vizibil textul
anuntului, numele ziarului $i data aparitiei.
Cerinte:
conceperea anuntului de presa/ comunicat de press la inceperea activitatilor din proiect;
conceperea anuntului de press/ comunicat de presa care va include $i informarea asupra
proiectului $i a rezultatelor sale, la finalizarea proiectului;
publicarea anunturilor de presa, la lansarea si la finalizarea investitiei, in ziarul local/regional cu
cea mai mare audienta si in varianta online.
Anunturile de presa vor contine minimum unnatoarele informatii:

-
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tipul materialului (comunicat/ anunt de presd) — intensitatea culori negre din banda care
separd siglele de textul comunicatului/anuntului va fi de 25 % si pe aceasta 'Janda se va scrie
tipul materialului transmis;
- titlul proiectului;
numele beneficiarului;
numele programului;
Autoritatea de Management;
Organismul Intermediar;
valoarea totald a proiectului, inclusiv finantarea nerambursabild;
data publicarii.
Datele de contact se pun la sfarsitul textului.
In comunicatul de inchidere a proiectului vor fi inserate si informatii legate de valoarea,
numele si beneficiarul proiectului, impactul la nivelul localitAtii/regiunii etc.
La finalul textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul "Continutul
acestui material nu reprezintd in mod obligatoriu pozitia oficiald a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romaniei".
Detalii tehnice:
a) cantitate: 2 bucati, cite 1 bucata/ conferinti de pre*
b) numar aparitii: 2, cite 1/ conferinti de pre*
c) aspect: color.
• CONFERINTE DE PRESA
Mediatizarea proiectului se va realiza prin intermediul a 2 conferinte de presa organizate
de solicitant cu sprijinul Contractantului/ Fumizorului de servicii de publicitate si promovare:
- o conferinta de presa la lansarea proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului
Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi"
o conferinta de presi la finalizarea proiectului de investitie.
Fiecare conferinta de presd va fi anuntata prin intermediul unui comunicat de presi
transmis reprezentantilor mass-media de pe raza judetului
La fiecare conferintd de presd vor fi invitatii
■ Reprezentanti mass-media;
■ Reprezentanti ai autoritatilor locale din judetul Iasi si Directiei de Sandtate Publicd Iasi.
Cerinte:
- Concepere /realizare/ transmitere invitatii;
- Concepere/ realizare/ transmitere comunicate de presd;
- Concepere/ realizare/ multiplicare material de prezentare a proiectului;
Contractantul/ Furnizorul de servicii va realiza un numar de 30 invitatii pentru fiecare
conferinta de presd si le va distribui conform unei liste transmise de catre Autoritatea Contractantd.
Distribuirea se poate realiza si prin fax sau e-mail. Contractantul/ Furnizorul de servicii va face
dovada transmiterii invitatiilor (confirmdri fax, printscreen e-mail, borderou expedieri etc.).
Contractantul/ Furnizorul de servicii va asigura pentru fiecare participant la conferinta o
maps cu urmdtorul continut:
- prezentare PowerPoint — 4 slide-uri pe paging;
- Pliant;
Brosurd;
- Block-notes;
Memory stick;
7
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- Pix personalizat.
Locatia pentru organizarea fiecarei conferinte de press va fi pusa la dispozitie de catre
beneficiar.
Detalii tehnice:
Invitatii: macheta si textul invitatiei vor fi elaborate cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data
de derulare a evenimentului. Lista cu potentialii participanti va fi comunicata de autoritatea
contractanta prestatorului cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data de derulare a evenimentului.
Invitatiile de participare vor fi transmise potentialilor participanti cu cel putin 5 zile lucratoare
inainte de data de derulare a evenimentului printr-o modalitate care sa asigure primirea acestora.
Se vor pregati liste de prezenta la conferinta, cu siglele obligatorii, data si locul evenimentului.
Invitatia va avea format A4, policromie si va contine toate elementele obligatorii.
Cantitate: 30 invitatii/ conferinta.

•

Material de prezentare a proiectului — prezentare powerpoint, tiparitd, cate 4 slide-uri pe paging —
pentru fiecare participant. Va contine urmatoarele inforrnatii: siglele obligatorii, numele si data
evenimentului, site-ul programului, disclaimerul, textul Investim in viitorul tau! Proiect selectat in
cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European
de Dezvoltare Regionald.
Prestatorul va realiza un raport al conferintei in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizare, ce va
contine eel putin:
- Dovada trimiterii
- Agenda evenimentului,
- Lista de prezenta,
- Fotografiile realizate in cadrul conferintei langa roll-up si cele surprinse in timpul conferintei, ce
vor surprinde atat vorbitorii, cat si elementele de identitate vizuala ale proiectului, dar si materialele
predate participantilor.
• MAPE:
maps de carton cu ilustratie pe fata, din carton minim 150 g/mp, format SA4, policromie;
Contractantul/ Furnizorul de servicii va asigura multiplicarea materialului de prezentare a
proiectului.
Cantitate: 30 mape/ conferinta.
Vor contine toate elementele obligatorii
• PIXURI
- Cantitate: 30 pixuri/ conferinta
- vor fi inscriptionate cu sigla UE, denumirea fara abreviere Uniunea Europeana, sigla REGIO fara
slogan si, dace spatiul permite, astfel incat sa fie lizibila, si adresa paginii de web a programului,
WWW . in fore a io ro
• BLOCK-NOTES
Bloc notes: 30 /conferinta, format AS, 50 pagini cu siglele obligatorii, hartie reciclata 80 gr.,
sistem de prindere cu spirals, coperta color, cartonata minim 200 gr., lacuire selective lucioasa
pe copertile exterioare.
va contine, obligatoriu, urmatoarele informatii generale:
- Logo UNIUNEA EUROPEANA si FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE
REGIONALA;
- Logo Guvernul Romaniei;
8
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Logo REGIO (sigla si slogan);
Logo Instrumente Structurale;
Textul: "Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational
Regional $i co-finantat de Uniunea Europeana. prin Fondul European de Dezvoltare
Regionala";
Adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro).
• PLIANTE
- integral color,
- carton minim 200 g/m2,
- plastifiere mats, cu lacuire selective,
- 6 pagini,
- imprimare fats-verso.
Cerinte:
Concepere/ machetare/ tiparire pliante cu imagini si text — se vor prezenta 2 variante de layout
(text si foto);
Format A4 desfasurat, pliat in 3, hartie mats minim 200 gimp;
Copertd: policromie, lacuit selectiv lucios;
- Cantitate 30/conferinta.
Pliantele realizate si distribuite cu ocazia inceperii investitiei, in cadrul conferintei de presa
de lansarea proiectului, vor oferi detalii cu privire la:
■ Perioada de implementare a proiectului;
■ Bugetul total al investitiei;
■ Obiective, activitati, rezultate;
■ Situatia existents la inceputul proiectului.
Pliantele realizate $i distribuite cu ocazia fmalizarii investitiei, in cadrul conferintei de presa
de finalizare a proiectului, vor oferi detalii cu privire la:
■ Principalele rezultate ale proiectului;
■ Activitatile proiectului;
■ Situatia existents la finalizarea
• BROSURI
Detalii tehnice:
• 16 pagini coperti
• format: A5
• suport: minim 200 gimp (coperta), minim 100 g/ mp (interior)
• coperta: plastifiere mats cu lacuire selective
• tipar offset: policromie
• finisare: taiere si capsa
• concepere/machetare/tiparire
• vor contine toate elementele obligatorii
Cerinte:
Concepere/ machetare/ tiparire
se vor prezenta 2 variante de layout (text $i foto)
Cantitate 30/conferinta.
• MEMORY STICK
9
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- Cantitate — 30/ conferinta
- capacitate: minim 8 GB
- vor fi inscriptionate cu sigla UE, denumirea fara. abreviere Uniunea Europeand, sigla REGIO card
slogan si, data spatiul permite, astfel incat sa fie lizibild, si adresa paginii de web a programului,
www.inforegio.ro.

• ROLL-UP
Sistem roll-up contine: echipament de sustinere din aluminiu + husa pentru transport sistem +
print. Dimensiunile la care se pot realiza roll-up-utile sunt de de 2,5 x 0,8 m.
Ambalaj: Geanta textila / dimensiuni — L: 90cm; H: Ilcm; A: 10cm / greutate — 2 Kg.
Cantitate: I buc.
Va contine toate elementele obligatorii, axa prioritara, numele beneficiarului, titlul proiectului.
•

MODUL DE PREZENTARE A REZULTATELOR PROIECTULUI PE SITE-UL
BENEFICIARULUI
Modulul de prezentare a rezultatelor proiectului „Reabilitarea si modernizarea Spitalului
Clinic de Urgent; pentru Copii Sf. Maria Iasi" pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, www.icc.ro,
va confine, obligatoriu, pe pagina principals:
- sigla Regio, sigla Uniunii Europene, inclusiv Fondul European de Dezvoltare Regionals, sigla
Guvernului Romaniei si sigla Instrumentelor Structurale, in aceasta ordine;
textul: "Investim in viitorul tau! Project selectat in cadrul Programului Operational Regional si
cofinantat de Uniunea Europeans prin Fondul European de Dezvoltare Regionala";
textul (disclaimer): "Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala
a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"
adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro) catre care se va face o conexiune din
pagina principals a proiectului
link spre site-ul www.fonduri-ue.ro, insotit de textul "Pentru informatii detaliate despre celelalte
programe cofinantate de Uniunea Europeand, vs invitarn sa vizitati www.fonduri-ue.ro"
Siglele vor fi inserate obligatoriu in partea de sus a primei pagini a site-ului (pe home page)
si fiecare sigla sa fie link spre pagina oficiala a institutiei respective sau a programului.
Modulul de prezentare va contine o baza de date cu materiale fotografice cu caracter
documentar.
Se recomanda angajarea unui fotograf profesionist pentru realizarea unor material
documentar despre obiectivul finantat de Regio, atat inainte de inceperea cat si dupd finalizarea
lucrarilor. Aceste documente fotografice vor alcatui o baza de date important; pentru conferintele
de press organizate de catre Consiliul Judetean Iasi.
Fotografiile trebuie sä aiba o legatura evident; cu proiectul. De asemenea, fotografiile trebuie sa fie
dare, cu un contrast corect, sa aiba o legends si ss mentioneze obligatoriu drepturile de autor.
Legenda si informatiile cu privire la drepturile de autor vor fi inserate pe spatele fotografiei/la
finalul materialului.
Fotografiile vor ilustra toate etapele proiectului: conferinta de press de lansarea proiectului,
imaginea panoului temporar pentru santiere in constructie, pe perioada executiei lucrarilor, imagini
ale obiectivului inainte de reabilitare, etape determinante in executie si tronsoanele finalizate,
imagini din cadrul conferintei de inchidere a proiectului, amplasarea placii permanente, etc.
Toate acestea vor fi cuprinse si intr-un material documentar pe suport DVD.
Modulul de prezentare va confine obligatoriu urmatoarele elemente si informatii:
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fitful proiectului/ investitiei si beneficiarul;
- Localizare;
Valoarea totals a proiectului, costuri eligibile totale, valoarea solicitata;
Obiectivul proiectului;
Grupul tints si beneficiarii directi si indirecti;
Durata proiectului si perioada de implementare;
Date tehnice referitoare la proiect;
Rezultatele estimate ale proiectului si impactul asteptat;
Documente fotografice care vor ilustra realizarea investitiei pe tot parcursul ei.
Modulul va fi realizat si afisat cu prioritate la inceperea lucrarilor; actualizarea informatiilor
in cadrul modulului si afisarea pe site-ul beneficiarului se va realiza on de tate on este nevoie pe
parcursul implementarii si la finalul proiectului.
Cerinte:
Concepere/ realizare modul de prezentare a rezultatelor proiectului — se vor prezenta 2 variante
de layout;
Modulul de prezentare al proiectului va confine o components de actualizare. Actualizarea se va
face cu user si parola.
Asigurare instalare modul de prezentare pe site-ul beneficiarului (pe platforma Linux Suse),
impreund cu personalul Compartimentului Informatics al CJ Iasi;
Asigurare actualizare informatii, testare, optimizare si suport tehnic pe toatA durata
implementarii proiectului;
Asigurare instruire pentru actualizarea informatiilor;
- Realizare DVD sursa.;
cantitate: 1 modul; 1 DVD;
Dupd realizarea modulului furnizorul va prezenta un raport de instalare.
SERVICH $1 DATE PUSE LA DISPOZITIA CONTRACTANTULUI/ FURNIZORULUI DE
SERVICH
Beneficiarul are obligatia sa furnizeze once informatii de naturA tehnica sau financiara
legate de proiect care vor sta la baza realizarii materialelor de promovare.
Beneficiarul are obligatia de a asigura disponibilitatea si prezenta personalului implicat in
implementarea proiectului pe intreaga durata a realizArii materialelor de promovare
Beneficiarul are obligatia sa supervizeze actiunea de realizare a tuturor materialelor cu
caracter documentar care au in centrul atentiei obiectivul finantat prin proiect — atat inainte de
declansarea procesului, cat si dupd finalizarea lucrarilor. Responsabilitatea verificarii tuturor
materialelor de informare si publicitate ale proiectului cade in sarcina managerului de proiect sau a
consilierului tehnic nurnit de acesta, din echipa de proiect, care va verifica modul in care s-au
respectat indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational
Regional 2014-2020, accesibil pe site-ul: www.inforegio.ro in elaborarea materialelor de informare
si publicitate;
Beneficiarul are obligatia sa punk la dispozitia ofertantului toate datele necesare pentru
realizarea unei vizibilitati potrivite si a unei promovari adecvate a obiectivelor, rezultatelor obtinute
etc in conformitate cu prevederile contractuale.
LOCATIA SI DURATA DE LIVRARE/ PRESTARE A PRODUSELOR/SERVICHLOR
a) Locatia
Sediul Consiliului Judelean Iasi, B-dul Stefan Cel Mare si Sfant nr. 69, municipiul Iasi
pentru tiparituri, roll-up si modul de prezentare a proiectului. Locul de desfasurare a conferintelor
de press vor fi comunicate de catre beneficiar in timp util.
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b) Data de incepere si perioada de executie
Durata Contractului va fi de la momentul intrarii in vigoare si liana la finalizarea
proiectului, respectiv dupa sustinerea conferintei de presa de finalizare a proiectului,
publicarea anuntului in presa local's si montarea placii permanente.
Durata prezentului contract de servicii este de 46 luni. Durata contractului de servicii se
poate modifica prin act aditional la contract, in cazul in care se va modifica durata de implementare
a proiectului stability in Contractul de finantare.
PROPUNEREA TEHNICA
Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure conformitatea serviciilor cu
cerintele prevazute in „Caietul de sarcini" si cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala pentru
Programul Operational Regional (P OR) 2014-2020.
In situatia in care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului,
contractul de servicii se va prelungi prin act aditional, Ara majorarea valorii acestuia.
Furnizorul de servicii va prezenta in cadrul propunerii tehnice un grafic cu durata de
executie a livrabilelor activitatilor necesare pentru furnizarea serviciilor licitate. Contractantul/
Furnizorul de servicii trebuie sa is in considerare faptul ca Beneficiarul are obligatia sa transmits
catre Organismul Intermediar (0I) pentru avizare toate materialele de informare si publicitate
elaborate in vederea implementarii masurilor de informare si publicitate asumate prin contractul de
finantare, cu eel path' 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora.
Pentru fiecare din activitatile de informare si publicitate, Consiliul Judetean Iasi va emite o
nota de comanda ce va contine activitatea pentru care se face comanda, cantitatea solicitata, datele
pe care trebuie sä le confina fiecare material ce se va realiza. In termen de cinci zile de la emiterea
comenzii prestatorul trebuie sa prezinte achizitorului macheta/layout pentru materialul realizat in
vederea verificarii si aprobarii acestuia. Termenele de realizare a eventualelor corecturi/
completari/modificari ale machetelor sunt de cloud zile lucratoare de la semnalarea acestora.
()data cu aprobarea machetei in forma finals, achizitorul va transmite prestatorului termenul
de livrare a materialelor, prestare a serviciilor, data aparitiei pentru comunicate si anunturi de presa.
Acest termen va varia in functie de complexitatea activitatii, find cuprins intre cloud si douazeci de
zile lucratoare.
Nr. Activitatea de informare si publicitate
Panou temporar
1
Placa permanents
2
3
Anunt de presa.
4
Conferinta de presa
Mapa
5
Pix personalizat
6.
7.
Block-notes
8.
Brosura
Pliant
9.
10. Memory stick
11. Roll-up
12. Modul de prezentare a rezultatelor
proiectului

Nr. buc.
1
1
1+1
1+1
30 x 2
30 x 2
30 x2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
1
1

Durata de executie

PROPUNEREA FINANCIARA
Bugetul maxim alocat pentru serviciile de informare si publicitate pentru proiectul
„Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urge*. pentru Copii Sf. Maria Iasi", este
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de 8.400,00 lei fail TVA, conform linei bugetare 6.1 Cheltuieli de informare si publicitate, din
CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementdrii proiectului.
Oferta financial-A nu poate depasi bugetul alocat. Orice ofertd care depdseste bugetul alocat
va fi declaratd neconforma.
Propunerea financiara va fi exprimatA in lei fard. TVA si TVA explicitat separat.
Oferta financiard va cuprinde, obligatoriu, si Anexa I - Bugetul defalcat al contractului,
privind modul de formare a pretului ofertei.
Pretul ofertei va cuprinde toatd gama de produse si servicii care fac obiectul achizitiei.
In Anexa I - Bugetul defalcat at contractului se va detalia pretul pentru fiecare categorie
de produs/ serviciu solicitat, precum si orice alte cheltuieli semnificative.
Atribuirea se va face unui singur ofertant, pentru toate serviciile solicitate, oferta financiarA
find analizata si evaluata pentru toate componentele/ serviciile solicitate.
Lipsa a cel putin unui produs/ serviciu va conduce la descalificarea ofertei fmanciare.
ANEXA I - BUGETUL DEFALCAT AL CONTRACTULUI
Nr.
Produs/ serviciu
Nr.
Pret
Valoare
crt
bucati
unitar
totals
fail
fara TVA
TVA
lei

I.

Panou temporar

1

2.

Placa- permanent a

1

3.

Anunt de presa

2
2

4.

Conferinici de presa

5.

Maps

60

6.

Pix personalizat

60

7.

60

10.

Block-notes
Pliant publicitar
Brosura
Memory stick

11.

Roll-up

1

12.

Modul de prezentare a
rezultatelor proiectului

1

8.
9.

Valoare
totata
TVA
lei

TOTAL
cu TVA
lei

60
60
60

TOTAL
RECEPTIE, GARANTIE, PLAT'
Propunerea telmica trebuie sa respecte cerintele minime obligatorii solicitate prin prezentul
caiet de sarcini.
Receptia cantitativa si calitativd a panoului si a pldcii permanente se va face dupa montarea
acestora in locatia indicatA de beneficiar, prin depunerea unui raport de montare si a minim 2
fotografii dupd verificarea conformitAtii materialelor Iivrate cu cerintele din contract.
La receptie, in cazul bunurilor deteriorate sau cu deficiente cantitative si calitative,
furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzdtoare si/sau completarea lipsurilor
cantitative si calitative Fara a modifica oferta financiard. Bunurile respinse vor fi inlocuite in termen
de maxim 48 de ore.
Garantia pentru panoul temporar va fi pe toata perioada de implementare a proiectului si
pentru plata permanenta pentru o perioadd de minim 5 ani de la data monrani
' acesteia. Furnizorul
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are obligatia de a intretine i remedial inlocui once deficient calitativa, in termen de maxim 48 de
ore de la data instiintarii de catre beneficiar.
Receptia cantitativa si calitativa a conferintelor de presa se va face pe baza unui raport al
conferintei depus in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizare, ce va contine eel putin dovada
trimiterii invitatiilor, agenda evenimentului, lista de prezentd, fotografiile realizate in cadrul
conferintei.
calitativa a mapelor, pixurilor, block-notes, memory stick-urilor,
Receptia cantitativa
pliantelor, brosurilor si roll-up-urilor se va face la sediul beneficiarului. La receptie, in cazul
bunurilor deteriorate sau cu deficiente cantitative si calitative, furnizorul va proceda la inlocuirea
bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative si calitative fara a modifica
oferta financiara. Bunurile respinse vor fi inlocuite in termen de maxim 48 de ore.
Receptia cantitativa calitativa a modulului de prezentare a rezultatelor proiectului pe siteul beneficiarului se va face la sediul acestuia.
La receptie, in cazul documentelor fotografice sau altor materiale si bunuri deteriorate, sau
cu deficiente cantitative si calitative, furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor
necorespunzAtoare si/sau completarea lipsurilor cantitative si calitative fara a modifica oferta
financiard. Bunurile respinse vor fi inlocuite in termen de maxim 48 de ore.
Receptia si verificarea serviciului de publicare a comunicatelor de presa (anunturi de presa)
se va realiza pe baza unui raport, intocmit de furnizorul de servicii, privind publicarea acestora, in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a celor 3 exemplare din ziarul in care s-a publicat
prin printscreen la pagina web a ziarului de uncle rezultd publicarea materialului in varianta
online.
Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre fumizor in termen de cel mult
30 zile de la primirea facturii emisa de catre acesta.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este „PRETUL CEL
MM SCAZUT".
Pretul contractului este ferm, an se actualizeaza.
Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului

Manager proiect,
Emilia Popescu
Imi asum responsabilt tea pentrufundamentarea,
corectitudinea, legalitatea tocmirii acestui inserts official

,Fef Serviciu,
Marius TANASE

Consilier,
Laura LEONTE

Imi asum in totalitate respl abilitatea corectitudinii
si legalitatii in solidar cu z tocmitorul inscrisului

Imi asum responsabilitatea pentrufundamentarea,
corectitudinea, legalitatea inty mirii acestui inscris official

14

28

SECTIUNEA III - Proiectul de
contract continand clauzele
contractuale obligatorii.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare §i &ant, nr.69, cod. 700075,14
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. de exemplare : 4
Exemplar nr.

CONTRACT DE SERVICII
de informare si publicitate pentru proiectul
„Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru
Copii Sf. Maria Iasi" cod SMIS 110280
nr.
data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului achizitiei directe de servicii de informare si publicitate
pentru proiectul „Reabilitarea Si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru
Copii Sf. Maria Iasi" cod SMIS 110280 Inregistrat cu nr.
s-a Incheiat prezentul contract

1. Partile
JUDETUL IASI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul la§i, Bld. Stefan cel
Mare §i Stant, nr. 69, judetul la§i, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod
, reprezentat prin dr. ing. Maricel POPA,
fiscal 4540712, cont trezorerie
Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,

, cod fiscal
cu sediul in
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
, email:
, fax
la, telefon
pe
de alts parte
in calitate de prestator,

, Nr. de Inmatriculare in
deschis
, cont
reprezentata prin

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 §i toate anexele sale;
c. documentatie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile,
regulile §i alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare
explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul
completa, corecta
30

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. oferta - actul juridic prin care operatorul economic iii manifests vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie public& Oferta cuprinde propunerea
financiara, propunerea tehnica, precum §i alte documente stabilite prin documentatia de
atribuire;
e. operator economic - orice persoana fizica sau juridic& de drept public on de drept
privat, sau grup on asociere de astfel de persoane, care ofera 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 doua on mai multe dintre aceste entitati;
f. referinfa tehnica - orice specificatie elaborate de organismele europene de
standardizare, alta 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. preful contractului - pretul platibil prestatorului de calm achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrals §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
h. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
h. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achizitie publics §1 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& raspunzand in fata contractantului de organizarea §i derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;
i. forla majora - 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 Si
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 majora un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fare 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 ca sunt zile
lucratoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de Ia 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 sa curga la inceputul primei
ore a primei zile a termenului §i se incheie la expirarea ultimei one a ultimei zile a termenului.
Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga Ia inceputul primei ore a primei zile a
termenului §i se incheie Ia expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta 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 sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a Iunii respective. Dace ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o
zi de sarbatoare legal& duminica sau sambata, termenul se incheie Ia expirarea ultimei ore a
urmatoarei zile lucr5toarela calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod
corespunzator dispozitiile de mai sus, cu deosebirea Ca 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.
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32. - Termenul "zi" on "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dac5
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
si 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 altfel in contract, acesta obliga nu numai Ia
ceea ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul
sau echitatea le d5 obligatiei respective, dupa natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de informare si publicitate pentru
proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf.
Maria Iasi", cod SMIS 110280, conform caietului de sarcini si a propunerii tehnice
prezentate, in perioada convenita si in conformitate cu prevederile legale si cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2 — Obiectul contractului consta in servicii privind realizarea urmatoarelor tipuri de
materiale de informare si publicitate /evenimente:
- Panou temporar, pe perioada executiei lucrarilor —1 bucata;
- Placa permanents — 1 bucata;
- Anunturi in pres5 — 2 anunturi (Ia lansarea si la finalizarea proiectului);
- Conferinte de pres5 — 2 conferinte — 1 conferinta de lansare a proiectului si 1 conferinta
la finalizarea proiectului;
- Mape — 60 buc;
- Pixuri — 60 buc;
- Block-notes — 60 buc;
- Pliante publicitare — 60 bucati;
- Brosuri — 60 buc;
- Memory stick — 60 buc;
- Roll-up — 1 buc;
- Modul de prezentare a rezultatelor proiectului pe site-ul achizitorului, www.icc.ro — 1
modul.
4.3. - 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
lei la care se adauga TVA in
achizitor, conform propunerii financiare, este de
valoare de
lei, conform prevederilor legale, din care:
Obiect

Bucati

Panou temporar, pe
executiei
perioada
lucrarilor
Placa permanents
Anunturi in pres5
Mape
Pixuri
Block-notes

1

Pret unitar fara
TVA

1
2
60
60
60
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Pret total fara
TVA

TVA

Pliante publicitare
Brosuri
Memory stick
Roll-up
Modul de prezentare a
rezultatelor proiectului
pe site-ul achizitorului

60
60
60
1
1

5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toata durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract infra 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.
6.2. Durata de prestare a serviciilor de 46 de luni de Ia momentul intrarii In vigoare si
pana Ia finalizarea proiectului, respectiv dup5 sustinerea conferintei de pres5 de finalizare a
proiectului, publicarea anuntului in presa locals si montarea placii permanente.
6.3 Serviciile privind realizarea urmatoarelor tipuri de materiale materiale de informare
si publicitate /evenimente se vor derula astfel:
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Activitatea de informare si
publicitate
Panou temporar
Placa permanents
Anunt de presa
Conferinta de pres5
Mapa
Pix personalizat
Block-notes
Brosura
Pliant
Memory stick
Roll-up
Modul de prezentare a rezultatelor
proiectului

Nr. buc.

Durata de executie

1
1
1+1
1+1
30 x 2
30 x 2
30 x2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
1
1

7. Executarea contractului
7.1. — (1) Executarea contractului Incepe dup5 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 constitute in termen de cel mult 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de Ia
data semnarii contractului de catre ambele parti contractante da dreptul autoritatii
contractante s6 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 de informare si publicitate
pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta
pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280, inclusiv caietul de sarcini si
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clarificarile si/sau masurile de remediere aduse !Ana Ia depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice si financiare;
- oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile
din perioada de evaluare;
garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform Iegii.
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 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. ObligatiHe 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 si comunitare din domeniu. Toate solutiile tehnice propuse
vor trebui sa 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 conform duratei stabilite in prezentul
contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si orice faze a acestora prevazuta a
fi terminate intr-o perioada stabilita trebuie finalizate in termenul convenit de parti.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu termenul stabilit. Dace pe parcursul indeplinirii contractului intervin circumstante, care nu
se datoreaza prestatorului, care II pun pe acesta in imposibilitatea de respecta durata
stabilita, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
(4) In afara cazului in care achizitorul accepts revizuirea duratei stabilite, 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 si 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 atat de siguranta tuturor operatiunilor si 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 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 sa se asigure derularea
eficienta a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la 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 calm achizitor, ca
si cum acestea ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in
integralitate.
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9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale
contractuale Si dupa incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de
legislatia romaneasca aplicabila.
9.9 — (1) Prestatorul are obligatia sa realizeze urmatoarele tipuri de materiale de
informare si publicitate /evenimente:
Panou temporar, pe perioada executiei lucrarilor — 1 bucata;
•
•
Placa permanents — 1 bucata;
Anunturi in press — 2 anunturi (la lansarea si la finalizarea proiectului);
•
Conferinte de press — 2 conferinte — 1 conferinta de lansare a proiectului si 1
•
conferinta la finalizarea proiectului;
•
Mape — 60 buc;
•
Pixuri — 60 buc;
•
Block-notes — 60 buc;
•
Pliante publicitare — 60 bucati;
•
Brosuri — 60 buc;
•
Memory stick — 60 buc;
•
Roll-up — 1 buc;
Modul de prezentare a rezultatelor proiectului pe site-ul achizitorului, www.icc.ro — 1
•
modal.
(2) Pentru toate produsele de informare si publicitate realizate in cadrul proiectului, finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020 vor fi utilizate, obligatoriu, indicatiile tehnice
din Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.
(3) Prestatorul are obligatia de a urmari toate modificarile/reviziile Manualului de Identitate
Vizuala survenite pe parcursul implementarii proiectului.
(4) Toate mijloacele de informare si publicitate ale proiectului vor contine, obligatoriu,
urmatoarele informatii generale:
Logo UNIUNEA EUROPEANA si FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE
REGIONALA;
Logo Guvernul Romaniei;
Logo REGIO (sigla si slogan);
Logo lnstrumente Structurale;
Textul: "Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational
Regional si co-finantat de Uniunea Europeans prin Fondul European de Dezvoltare
Regionals";
Adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro).
(5) Materialele de informare si publicitate ale proiectului vor urniari promovarea programului
si proiectului, nu a achizitorului
(6) In vederea respectarii termenelor de furnizare a serviciilor de informare si publicitate
prestatorul trebuie sa tins cont ca, inaintea realizarii materialelor §i evenimentelor de
informare si publicitate, trebuie sa obtina acceptul achizitorului pentru toate aspectele cum ar
fi: continut, grafica, culori, material imprimare, materiale suport (hate, panou, placa, etc),
tiparire, confectionare, stabilire amplasament, numar de persoane participante, ziarul
publicarii, etc.
(7) Pentru toate materialele de informare se vor prezenta machete pe format electronic
CD/DVD si tiparit, utilizand indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala pentru
Programul Operational Regional, accesibil pe site-ul www.inforegio.ro. §i care vor fi avizate
de catre achizitor inainte de realizare.
(8) Prestatorul trebuie sa is in considerare faptul ca achizitorul are obligatia sa transmits
catre Organismul Intermediar (01) pentru avizare toate materialele de informare si publicitate
elaborate in vederea implementarii masurilor de informare §i publicitate asumate prin
contractul de finantare, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea §i utilizarea
acestora.
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(9) Dup5 obtinerea avizului din partea 01, achizitorul va transmite prestatorului o notificare
prin care confirma/infirma avizarea, iar prestatorul va face toate demersurile pentru
continuarea contractului, respectiv realizarea materialelor de informare si publicitate sau
refacerea lor pentru noua solicitare de avizare, in conformitate cu observatiile 01.
(10) Achizitorul va emite comanda catre prestator numai dupe obtinerea avizului favorabil din
partea Organismului Intermediar pentru POR.
(11) Materialele de informare si publicitate /evenimente pe care prestatorul are obligatia sa
le realizeze vor respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini si propunerii tehnce, anexe
Ia prezentul contract.
(12) Pentru fiecare din activitatile de informare si publicitate, achizitorul va emite o note de
comanda ce va contine activitatea pentru care se face comanda, cantitatea solicitata, datele
pe care trebuie s6 le contina fiecare material ce se va realiza. In termen de cinci zile de la
emiterea comenzii prestatorul trebuie s5 prezinte achizitorului macheta/layout pentru
materialul realizat in vederea verificarii si aprobarii acestuia. Termenele de realizare a
eventualelor corecturi/ completari/modificari ale machetelor sunt de doua zile lucratoare de Ia
semnalarea acestora.
(13) Odata cu aprobarea machetei in forma finals, achizitorul va transmite prestatorului
termenul de livrare a materialelor, prestare a serviciilor, data aparitiei pentru comunicate si
anunturi de press. Acest termen va varia in functie de complexitatea activitatii, fiind cuprins
intre doua si douazeci de zile lucratoare.
(14) Garantia pentru panoul temporar va fi pe toata perioada de implementare a proiectului si
pentru plata permanents pentru o perioada de minim 5 ani de Ia data montarii acesteia.
Prestatorul are obligatia de a Intretine si remedia/ inlocui orice deficienta calitativa, in termen
de maxim 48 de ore de la data instiintarii de catre achizitor.
9.10. - Codul de conduits a/ prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in orice circumstanta cu obiectivitate si
impartialitate, ca un bun si loial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice si
deontologice ale profesiei sale, precum si 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 fara
asentimentul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si va face acest lucru cunoscut tertilor on
de Gate on este cazul.
(2) Prestatorul se oblige s5 respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor
legislatiei romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu si dependentii
acestora respecta si se conformeala acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va
respecta standardele esentiale de munca, conventiile cu privire Ia libertatea de asociere si
negocieri colective, eliminarea muncii fortate si a discriminarii la locul de munca si abolirea
muncii copiilor.
(3) Pe Intreaga durata a contractului, prestatorul si personalul acestuia vor respecta
drepturile omului si libertatile cetatenesti, si se angajeaza s5 nu aduca atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale si religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii
sau dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, si/sau va oferi sau va accepta sä
dea sau s5 procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mita- ca stimulent
sau recompense pentru a face sau a nu face orice act, si/sau pentru a favoriza sau
defavoriza orice persoana in legatura cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul,
acesta din urm5 are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fara ca
prin aceasta insa sä 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
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reprezinta singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul s5 II obtina 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 prev5zute in acest contract.
(6) Toate rapoartele Si documentele precum hard, diagrame, desene, specificatii,
planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari suport sau orice materiale
achizitionate, compilate sau pregatite de catre prestator in executarea acestui contract vor fi
proprietatea achizitorului, in afard de cazul in care prin contract se prevede altfel. Prestatorul
se obliga sa livreze aceste documente, in original, achizitorului dup5 finalizarea contractului
sa nu le utilizeze pentru alte scopuri decal cele prevazute in acest contract, cu exceptia
cazului in care achizitorul iI autorizeaza in scris in acest sens.
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau
orice alte drepturi de proprietate intelectual5 si/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
transfera dup5 cum consider5 necesar, Vara nici un fel de limitare geografic5 sau de alt5
natur5.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati
sau comision in leg5tur5 cu orice articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor
si/sau oricarui alt drept de proprietate intelectuala si/sau industrial& utilizat in cadrul sau
pentru scopurile acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea nastere unor cheltuieli comerciale
neobisnuite. Dace astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are
dreptul de a efectua orice verific5ri documentare Si la fata locului pe care le consider5
necesare in scopul analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobisnuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele i informatiile primite in leg5tur5 cu
contractul ca avand caracter confidential Si — cu exceptia cazurilor in care acest lucru este
necesar pentru buna derulare a contractului atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica
sau dezvalui orice aspecte ale prezentului contract si nu va divulga orice informatie obtinuta
de la achizitor Vara acordul prealabil, in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste
informatii si nu va face referi Ia acestea in prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in care
achizitor cu privire la necesitatea
exists divergente de opinie Intre prestator
publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, decizia achizitorului in
aceste situatii este finals neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se oblig5 sa mentina
secretul profesional pe intreaga durat5 a acestui contract si dup5 incetarea acestuia. In acest
sens, afar5 de cazul in care achizitorul consimte in scris Ia aceasta, atat prestatorul, cat si
personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nici o
informatie confidential5 obtinuta sau descoperita pe durata contractului si 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
lui sau obtinute pe parcursul derul5rii contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor
cercethrilor desf5surate pe parcursul si in scopul executarii acestui contract intr-un mod care
aduce sau este de natur5 a cauza prejudicii achizitorului.
9.11. - 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 executarii acestui contract in mod
obiectiv si impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice,
afinit5tilor politice sau nationale, leg5turilor de familie sau emotionale, or al altar leg5turi sau
interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de
c5tre prestator imediat achizitorului, in scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla Intr37

o situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat si
fara nici un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau
care se afla intr-o astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la orice Iegaturi i relatii, comerciale sau de alts natura,
care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului
In cazul in care prestatorul nu poate mentine aceasta independent& achizitorul are dreptul
de a rezilia contractul, fara obligatia notificarii formale a prestatorului fara a aduce atingere
dreptului achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a
acestei situatii.
(4) Achizitorul i j 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.
912 - (1) In cazul in care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executarii
contractului de achizitie public& tertul/tertii sustinator/sustinatori se obliga sa asigure
indeplinirea obligatiilor prezentului contract astfel cum este stipulat in Angajamentul ferm,
anexa Ia prezentul contract, sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de
penalitati, executarea garantiei de buna executie si aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul ferm, anexa Ia prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu
de garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile
la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1. — (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile receptionate.
(2) Achizitorul are obligatia sä furnizeze orice informatii de natura tehnica sau financiara
legate de proiect care vor sta la baza realizarii materialelor de informare sj publicitate.
(3) Achizitorul are obligatia de a asigura disponibilitatea sj prezenta personalului implicat in
implementarea proiectului pe intreaga durata a realizarii materialelor de informare sj
publicitate.
(4) Achizitorul are obligatia sa supervizeze actiunea de realizare a tuturor materialelor cu
caracter documentar care au in centrul atentiei obiectivul finantat prin proiect — at5t inainte
dup5 finalizarea lucrarilor. Responsabilitatea verificarii
de declansarea procesului, cat
tuturor materialelor de informare si publicitate ale proiectului cade in sarcina managerului de
project sau a consilierului tehnic numit de acesta, din echipa de proiect, care va verifica
modul in care s-au respectat indicatiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuala pentru
Programul Operational Regional 2014-2020, accesibil pe site-ul: www.inforegio.ro in
elaborarea materialelor de informare publicitate;
(5) Achizitorul are obligatia sa puns la dispozitia prestatorului toate datele necesare pentru
realizarea unei vizibilitati potrivite si a unei promovari adecvate a obiectivelor, rezultatelor
obtinute etc in conformitate cu prevederile contractuale.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in
termenul convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga s5 plateasca pretul catre prestator in conformitate cu
prevederile clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garantie, printr-o
cesiune drepturile acestuia privind pretentiile Ia daune pe care Ie-ar putea avea impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm.
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11. Modalitati de plata
11.1 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de cel
mult 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii in conformitate cu prevederile
art. 6 alin. 1) lit. a) din Legea nr. 72/2013, in baza documentelor ce atesta prestarea
serviciilor.
(2) - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legale in
vigoare si ale art. 21 al 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 in cuantum de 0,1% din pretul contractului fara
TVA, pe fiecare zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, dup5 caz, !Dana
data incetarii de drept a contractului sau a rezilierii acestuia.
12.2 - In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termenul
convenit, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sums echivalenta cu 0,1% din
plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, p5n5 la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, d5 dreptul partii lezate de a considera contractul de drept
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, Vara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta denuntare s5 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 isi rezerva dreptul de a renunta oricand la 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 'Dana la data denuntarii unilaterale a contractului.
13. Garantia de bund executie a contractului
13.1. —(1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 10% 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 sau prin depunerea in numerar a sumei corespunzatore la casieria autoritatii
contractante, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de
lei, conform Documentatiei de atribuire a contractului de servicii.
(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza
valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in
corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica.
(4) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la
finalizarea serviciilor, de catre acesta si remedierea/completarea documentatiei on de cate
on a intervenit aceasta necesitate. Valabilitatea garantiei de buna executie va acoperi si
perioada necesara efectuarii receptiei tuturor serviciilor ce fac obiectul contractului.
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(5) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar
prestatorul nu este indreptatit la aceasta, cu 15 de zile inainte de data de expirare a
garantiei, prestatorul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand serviciile
vor fi receptionate, asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun5 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 bun5 executie achizitorul are
obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat
emitentului instrumentului de
garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum
modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executkii garantiei de bun5 executie, partial sau total, contractantul
are obligatia de a reintregii garantia in cauz5 raportat la restul ramas de executat.
13.3. — Achizitorul se oblig5, conform prevederilor legale, s5 restituie garantia de bun5
executie in termen de 14 zile de la data finalizarii tuturor obligatiilor prezentului contract de
servicii, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
13.4 — In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de bun5 executie in termen de
5 zile lucratoare de la data semnkii contractului de c5tre 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
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
in conformitate cu
caietul de sarcini si propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, echipamentele
orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie
definitiv5, cerute de si pentru contract, in m5sura in care necesitatea asigurkii acestora este
prev5zuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu graficul de Indeplinire al contractului. Totodat5, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toat5 durata contractului.
14.3. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea documentatiilor elaborate
ce fac obiectul prezentului contract si garanteaza cu privire la conformitatea documentatiilor,
raportata la legislatia in domeniu.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obliga sa pun5 la dispozitia prestatorului orice facilit5ti si/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract si pe
care le consider5 necesare indeplinirii contractului.
16. Receptie si verificari
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic5 si din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.
16.2. — (1) Receptia cantitative i calitativa a panoului si a pracii permanente se va face
dupe montarea acestora in locatia indicat5 de achizitor, prin depunerea unui raport de
montare si a minim 2 fotografii dup5 verificarea conformit5tii materialelor livrate cu cerintele
din contract.
(2) La receptie, in cazul bunurilor deteriorate sau cu deficiente cantitative
calitative,
furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzatoare Si/sau completarea lipsurilor
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cantitative si calitative fara a modifica oferta financiara. Bunurile respinse vor fi inlocuite in
termen de maxim 48 de ore.
(3) Receptia cantitativa si calitativa a conferintelor de press se va face pe baza unui raport al
conferintei depus in cel must 5 zile lucratoare de la finalizare, ce va contine cel putin dovada
trimiterii invitatiilor, agenda evenimentului, lista de prezenta, fotografiile realizate in cadrul
conferintei.
(4) Receptia cantitativa si calitativa a mapelor, pixurilor, block-notes, memory stick-urilor,
pliantelor, brosurilor si roll-up-urilor se va face Ia sediul beneficiarului. La receptie, in cazul
bunurilor deteriorate sau cu deficiente cantitative si calitative, furnizorul va proceda la
inlocuirea bunurilor necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative si calitative
Vara a modifica oferta financiara. Bunurile respinse vor fi inlocuite in termen de maxim 48 de
ore.
(5) Receptia cantitativa si calitativa a modulului de prezentare a rezultatelor proiectului pe
site-ul achizitorului se va face Ia sediul acestuia.
(6) La receptie, in cazul documentelor fotografice sau altor materiale si bunuri deteriorate,
sau cu deficiente cantitative si calitative, prestatorul va proceda Ia inlocuirea bunurilor
necorespunzatoare si/sau completarea lipsurilor cantitative si calitative fara a modifica oferta
financiara. Bunurile respinse vor fi inlocuite in termen de maxim 48 de ore.
(7) Receptia si verificarea serviciului de publicare a comunicatelor de press (anunturi de
press) se va realiza pe baza unui raport, intocmit de prestator, privind publicarea acestora, in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a celor 3 exemplare din ziarul in care s-a
publicat si prin printscreen Ia pagina web a ziaruiui de unde rezulta publicarea materialului in
varianta online.
16.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de
catre Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila.
16.4 — Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila va urmari Si va indeplini, in numele
achizitorului, toate activitatile 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 contine informatii referitoare la
indeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale, atunci cand este solicitat
in mod expres de catre prestator. Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant
la solicitarea acestuia Si numai in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a
receptiilor aferente.
16.5. - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila va initia toate demersurile legale aferente
organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va
comunica prestatorului, procesul - verbal de receptie.
17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor conform prevederilor
prezentului contract.
17.2. - 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.
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.
18. Ajustarea pretului contractului
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18.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fara TVA este ferm pe Intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract inceteaza prin prin executarea, de catre ambele Orli, a
tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a
disparitiei, Vara vina nici uneia dintre WV, a unui element esential al contractului, astfel cum
acesta este definit in legislatia aplicabila.
19.2. - In plus fats 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, Vara necesitatea unei alte formalitati §i Vara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata, in cazul in care acesta:
a)
infra in stare de faliment on lichidare, afacerile Ii sunt conduse de un administrator
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;
b)
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile
prevazute la litera a);
c)
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatore§ti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii §i/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri
de la 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;
f)
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 la 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 i§i poate
respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu i§i indepline§te obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duce la 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.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale,
desi a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
19.3. - 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.
19.4. - Imediat dupe primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts §i
organizata, in a§a fel incat costurile s5 fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alts plata catre prestator 'Dana la
finalizarea serviciilor, dup5 care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile
42

suplimentare aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati prestatorului
orice sume restante.
19.6. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit sa" perceapa de la
prestator daune-interese.
19.7. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, Fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata daca:
19.8 - 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 presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.9. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.10. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila si fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata
19.11. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata si 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 decal in cazurile si conditiile prevazute la 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. - 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.
20.3. - Nici un amendament at contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale
infra in vigoare la data semnarii acestora de calm ultima parte.
20.4 — (1) Modificarea duratei 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.).
20.5 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fara organizarea unei not 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
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anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte
proceduri de atribuire decat cea aplicata pentru atribuirea contractului.
(3) Orice modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decal in cazurile
conditiile prevazute la 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 Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru Indeplinirea contractului
se realizeaza numai cu acceptul achizitorului, nu reprezinta o modificare substantiala, aka
cum este aceasta definita in art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
21. Subcontractarea

21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, 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 public& in masura in
care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orrice 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 public& cu conditia ca nominalizarea acestora s5 nu reprezinte o
modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact §i
reprezentantii legali ai subcontractantilor sae 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 Ion de implicare in contractul care urmeaza sa fie Indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare Ia:
cu
privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
a)
b) cu privire Ia subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati
pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator fats de achizitor de modul in care
indeplinWe contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract
Indeplinite de catre subcontractantii propu§i in oferta, daca ace§tia 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, la Incheierea prezentului contract de achizitie
publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate
Intre prestator §i subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior,
astfel incat activitatile ce revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, sa fie
cuprinse in contractul de achizitie publica.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie s5 fie in concordanta cu
oferta se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
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(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) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de Gate prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in urmatoarele
situatii:
a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta §i ale caror activitati au fost 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 fost prevazute in oferta fara a
se indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publics.
(2) Inlocuirea subcontractanfilor nominalizafi in oferta
ale caror activitali au fost
indicate In oferta ca fiind realizate de subcontractanfi nu reprezinta modificare substantial&
a§a cum este aceasta definita Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati In oferta Si ale caror activitafi au
fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanfi valoarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mutt egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind
subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi In (Arta Si ale caror activitati au
fost indicate In oferta ca fiind realizate de subcontractanfi obiectul noului contract de
subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizati In oferta Si ale caror activitali au
fost indicate In oferta ca fiind realizate de subcontractanfi obiectul §i valoarea noului contract
de subcontractare nu vor contine lucrarile executate/serviciile prestate de catre
subcontractantul initial Si nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanfi 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 opfiunea subcontractarii acestora, prestatorul are
dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca
nominalizarea acestora sa 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 subcontractanfi ulterior semnarii contractului de achizitie
publics in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute In
oferta fara a se indica initial opfiunea 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 Ia momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifice pretul contractului dintre autoritatea
contractanta contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea
contractului de achizitie public&
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie public& fapt ce presupune Ca scopul contractului, precum
Si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
(8) In situatia renunfariVretragerii subcontractantilor din contractul de achizitie publica
in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una
din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
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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 si 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 si subcontractantii declarati ulterior, care
s5 contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
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 isi asurna respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie
publics.
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. Prestatorul poate cesiona dreptul sat.] de a Incasa contraprestatia serviciilor in
conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil si OUG nr. 146/2002 privind formarea si
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul ferm, anexa Ia prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu
de garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile
la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor Iegata de partea/partile din contract
care sunt Indeplinite de catre acestia se realizeaza in conditiile Iegislatiei in vigoare.
23. Forte 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 fara 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
WV, imediat si in mod complet, producerea acesteia si s5 is orice masuri care ii stau la
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 la Incetare.
23.6. - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca 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 s5 poata pretinde celeilalte dauneinterese.
24. Solutionarea litigiilor
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24.1. - Achizitorul §i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, once 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 §i prestatorul nu
reuwsc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual& fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatore§ti competente.
25. Legea aplicabila §i limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator §i achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partite convin in scris, Ia
inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract i in conformitate cu care contractul este
interpretat este legea romans.
26. Comunicari
26.1. - (1) Once 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 Si in
momentul primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face §i 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 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 Ia data confirmarii de primire.
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SECTIUNEA IV - Formulare §i modele
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Formular nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016
(denumirea, numele operatorului economic), in
Subsemnatul(a)
(se mentioneaza achizitia) pentru atribuirea contractului de
calitate de ofertant la
( denumirea produsului,
, cod CPV
achizitie publica avand ca obiect
conform Scrisorii de intentie/Anuntului de
serviciul sau lucrarii si codul CPV), la data de
publicitate, (zi/lund/an), organizata de CONSILIUL JUDETEAN IAsSI, (denumirea autoritatii contractante),
declar pe proprie raspundere ea NU ma aflu in situatia prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu
am fost condamnat prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevayute de art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18' -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modifiocarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului,
republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
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 once 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.
Data completarii
(Nume, prenume)
(Functie)
(semneitura autorizatet i stampila
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Formular nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

(denutnirea/numele

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 alin. 1 si alin.2, coroborat
cu art. 166 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, reprezentant imputernicit at
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedure si a sanctiunilor aplicate faptei
de fats in acte publice, ca nu ne affam in situatia prevazuta la art. 165 alin.l si alin.2 coroborat cu
art.166 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind
plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
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 dispunem.
Prezenta dectaratie este valabild pang la data de
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii

Operator economic,

(semnatura autorizatei)
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Formularul nr. 3
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
(denumirea
reprezentant imputernicit al
Subsemnatul
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al ofertantului, la
, organizata de CONSILIUL JUDETEAN IASI,
achizitia directs pentru atribuirea
declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 167 din LEGEA
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv;
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest
lucru prin once mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se
constata incalcarea acestor obligatii;
b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activitati i;
c) a comis o abatere profesionala gravy care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin once mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instance judecatorqti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera Ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeala denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar
aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) participarea anterioard a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;
g) operatorul economic si-a inacat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipate a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al
indeplinirii criteriilor de calificare §i selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa
prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, sa obtind informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influents
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru catre respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu ,si inteleg ea
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, once
documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este con forma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Semnatura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele si prenumele semnatarului
Capacitatea de semnatura
Data
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Formular nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria

, nr.

, eliberat
de
, la data de
, CNP
, in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/
ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului
de achizitie publics de Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea
modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria
cod SMIS 110280,
organizatd de Judetul 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 sot/sotie, ruda sau afin !Dana la 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
sot/sotie, ruda sau afin Oita la gradul al doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in
ceea ce priveste prezenta procedura sunt:
I . 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 - $EF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA
ECONOMICA
9. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
10. MARIANA PIETRARU — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
11. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
12. MARIETA AFILIPOAIE - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE
DURABILA
13. MARIUS TANASE — SEE SERVICIU, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
14. EMILIA POPESCU —CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
15 LAURA LEONTE — CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
CONSILIERI JUDETENI:
1. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
2. AIVANOAEI CONSTANTIN - ALIN
3. ANICULAESI MIRCEA
4. APOSTOL SILVIU
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5. AVRAM PETRU
6. BRATESCU LIVIU
7. BULGARU LIVIU - GABRIEL
8. CARP PETRA
9. CALIN STEFAN
10. CATUR CONSTANTIN - CATALIN
11. CIORNIA CAMELIA
12. CITEA PETRONELA
13. COJOCARU PETRU - BOGDAN
14. COTIUGA VASILE
15. DANGA MARIUS - SORIN
16. FLUTUR SORIN - GEORGEL
17. IVANCIA MIHAELA
18. LEBADA DOREL
19. MANOLACHE MIRCEA
20. MIHAI FLORIN
21. MINEA MARIUS DANUT
22. MOROSAN CATALIN
23. OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
24. PARASCHIV DUMITRU
25.STOIAN IOAN
26. SANDU ION - VASILE
27. STANCIU CRISTIAN
28. SERBAN CONSTANTIN
29. TARABOANTA IULIAN
30. URCACIU ION LORIN
31. URSANU RADU - IONEL
32. USCATU CONSTANTIN — MARIAN
33. VATRA GHEORGHE ROMEO
34. VORNICU LIVIU GABRIEL

Subsemnatul declar ca informa;iile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu $i inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii $i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma 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 adeveirului, facuta unei persoane dintre
cele preveizute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta i, i desfet,voard activitatea in vederea
producerii unei consecime juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii on
imprejureirilor, declaralia feicutd serve* la producerea acelei consecinfe, se pedepseVe cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenclet."
Data

Reprezentant legal al operatorului economic

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asocial, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului
sustinator. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul
va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.
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FORMULAR 5

Model grafic cu duratele de prestare

Nr.
I
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
I I.
12.

Activitatea de informare si publicitate
Panou temporar
Placa permanents
Anunt de press
Conferinta de press
Mapa
Pix personalizat
Block-notes
Brosura
Pliant
Memory stick
Roll-up
Modul de prezentare a rezultatelor
proiectului
TOTAL

Nr. buc.
I
I
1+1
1+1
30 x 2
30 x 2
30 x2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
I
I

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semnatura autorizata)
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Durata de prestare

FORMULAR 6

Declaratie pe propria raspundere privind insusirea clauzelor contractuale
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legate care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatul

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit al

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fats in acte publice, ca am citit si suntem de acord lard rezerve cu
termenii si conditiile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de Servicii
de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de
Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280 si consimtim ca, in cazul in care oferta
noastra este stability ca fund castigatoare sá semnam contractul de achizitie publica in conformitate cu
prevederile din Documentatia de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semnatura autorizata)
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Formular 7

Declaratie privind respectarea reglementfirilor privind conditiile de munca
si protectia muncii
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul
mediului, social si relatiilor de munca, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016

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

DECLARATIE

Subsemnatul
imputernicit al

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

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa prestez serviciile
pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile privind domeniul
mediului, social si relatiilor de munca, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ea" 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.

Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a
securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca., Ordinul 508/933/2002 privind
aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semnatura autorizata)
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A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

Formularul nr. 8

FORMULAR DE OFERTA
Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de achizitie publica de
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „Reabilitarea si modernizarea
Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi", cod SMIS 110280
(denumirea / numele
subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
ofertantului/asocierii)
, ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile
lei, (suma in litere si in cifre), la care se adauga TVA in
pentru suma de
lei (suma in litere si in cifre), platibila dupd receptia serviciilor.
valoare de
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sä realizam
(perioada in litere si in cifre) zile.
prevederile contractuale in perioada de timp
(durata in litere
3. Ne angajam sä mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
(ziva/luna/anul), si ea va rdmane obligatorie
si cifre)
zile, respectiv pang Ia data de
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana Ia incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreund 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";
LI nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data
, in calitate de
, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legate care depune oferta
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ANEXA I LA FORMULARUL DE OFERTA

CENTRALIZATOR DE PRETURI
Nr.
crt

Produs/ serviciu

Nr.
bucati

1.

Panou temporar

1

2.

Placa permanents

1

3.

Anunt de press

2

4.

Conferinta de press

2

5.

Maps

60

6.

Pix personalizat

60

7.

Block-notes

60

8.

Pliant publicitar

60

9.

Bro.yura

60

10.

Memory stick

60

11.

Roll-up

1

12.

Modul de prezentare a
rezultatelor proiectului

1

Pret
unitar
fall
TVA

Valoare
totals
fara TVA
lei

Valoare
totals
TVA
lei

TOTAL
cu TVA
lei

TOTAL

Data

/

/
, legal autorizat sa semnez

, in calitate de
(semnatura)
oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)
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Formular nr. 9 - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeaza garantia
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subject: Garantie nr.
Garantie financiard pentru buna executie a contractului de achizitie publica (denumirea
contractului)
(numarul
nr.
contractului)
Incheiat
mentionat,
publica
sus
de
achizitie
contractul
(denumirea prestatorului), in calitate de prestator Autoritatea Contractanta
Intre
: Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi, subsemnatii
la
Inregistrat
avand
sediul
financiare),
institutiei
(denumirea
(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligam prin prezenta
neconditionat, respectiv Ia prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
irevocabil fata de achizitor sa platim orice suma ceruta de acesta, pang la
persoanei garantate,
.(cuantumul garantiei de buna executie), reprezentand 5% din
concurenta sumei de
pretul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Cu

privire

la

Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea contractanta. Plata se va face in
termenul mentionat in cerere.
In cazul in care partite contractante
Prezenta garantie este valabila pang la data de
cunt 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-i valabilitatea Ia termenul
specificat.
Legea aplicabila acestei garan;ii este legea romana. Orice disputa legata de prezenta garantie va fi
deferita instantelor competente material din Romania.
Semnatura :

Functie:

Nume:
Data:

Numele functia persoanei/persoanelor care semneaza in numele institutiei financiare trebuie indicate
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