ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare ş i Sfânt, nr 69, cod 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.ice.lo
Directia Achaltu Publice
Publice si Cuntracte
Servicul

Nr. de exemplare : 1
Exempl4r nr. 1

Nraft019

D
ANUNT DE PARTICIPARE
Judeţul Iaş i, reprezentat prin Consibul Judeţean Iaş i intentionează să achiziţ ioneze servicii de
organizare sesiuni de instruire pentru proiectul "Oraşe echitabile: integrarea Agende1 2030 în
politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţ i", finanţat prin programul
EUROPE AID si invita pe cei interesaţ i să depună ofertă în acest sens
1 Denumirea autorităţii contractante: Judeţul Iaşi,
2 Adresaitelefon/fax: Consiliul Judeţean Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare si Sfânt nr. 69, cod 700035,
municipiul Iaş i, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336, e-mail:achizititpublic&jci.ro
3 Denumirea serviciilor Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016;
4. Cod CPV. 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2);
5. Valoarea estimată: 19403,67 lei fără TVA;
6 Obiectul contractului servicii de organizare sesiuni de instruire pentru proiectul "Orjşe
echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de
refugiaţi", finanţat prin programul EUROPE AID;
Serviciile solicitate:
- închiriere săli pentru 3 sesiuni de instruire
- servicii de organizare 3 sesiuni de instruire
- servicii de catering pentru 3 sesiuni de instruire
- servicii de multiplicare suport de curs
Numă r total sesiuni de instruire: 3
Numă r estimat de participanţi: 20 persoane/sesiune instruire
Perioada estimată pentru prestarea serviciilor: septembrie 2019 — martie 2020
7. Sursa de finanţare Program EuropeAid, Buget local,
1

8. Termen- limita de primire a ofertelor: 05.08.2019, ora 12:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele: Oferta de preţ, având menţiunea „Pentru DIBECOA
ă pe
ACHIZIŢII PUBLICE", va 11 depusă la registratura Consiliului Judeţean Iaşi sau transmis
adresa de email: achizititpubliceicc.ro;
10 Perioada de timp in care ofertantul trebute sa ist mentina oferta valabila: 60 zile;
11 Criteriul de atribuire• preţul cel mai scăzut.
12. Prezenta achintie de servicii de organizare sesiuni de instruire pentru proiectul "Oraşe eChitabe:
integrarea Agendet 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi", finan at pril
programul EUROPE AID se va finaliza cu incheierea unut contract ,
13. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarba,
derularea st finalizarea procedurii de atribuire sunt
1.POPA MARICEL — Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
2. OLTEANU ROMEO — Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşt;
3. CHIRILĂ VICTOR - Vicepreş edintele Consiliului Judeţean Iaşi ,
4 VERNICĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA — Secretarul Judeţulut Iaşi,
5. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Direcţia Juridică;
6. PORAICO MARIA — Şef Serviciu, Servictul Juridic Contencios-Administrativ, Direcţia
Juridică,
7 ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economică;
8 BUHUSI ALINA MARIA - Director Executiv Adjunct, Direcţia Economică;
9. DOROBĂŢ MIHAELA - Şef Servictu, Serviciu Financiar Contabil, Direcţia Economică,
10 MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperare Creante;
11. AFILIPOAIE MARIETA - Director Executtv, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila
12 MARIUS TANASE — Sef Serviciu Proiecte si Parteneriate, Directia Proiecte si Dezvoltare
Durabilă,
12 LAURA LEONTE - Consilier, Direcţia Proiecte st Dezvoltare Durabilă;
13 CORNELIA URSU —Consilier, Direcţ ia Proiecte st Dezvoltare Durabilă,
14 MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizith Publice,
15 ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Direcţ ia Achiziţti Publice,
16 ŞERBANOIU CATALINA- Cons Jr Directia Achizim Publice;
17. TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr Directia Achizttit Publice,
18. BADALUTA PETRONELA - Consilier , Directia Achtzttii Publice
CONSILIERI JUDETENI:
LAfloarei Sorin - Alexandru
2.Atvanoaet Constantin - Alin
3.Aniculaesi Mircea
4 Apostol Silviu
5.Avram Petru
6.Bulgaru Ltviu - Gabriel
7 Carp Petra
8.Calin Stefan
9.Catur Constantin - Catalin
10 Ciornia Camelia
11.Citea Petronela
12.Cotiuga Vasile
13 Danga Marius - Sorin
14 Doleanu Stefan
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15.Flutur Sorin - Georgel
16 Ivancia Mihaela
17 Lebada Dorel
18.Manolache Mircea
19.Mihai Florin
20.Minea Marius - Danut
21.Morosan Catalin
22.0staficitic Marius Eugen
23 Paraschiv Dumitru
24.Sandu fon - Vasile
25.Stanciu Cristian
26 Stoian Ioan
27.Serban Constantin
28 Taraboanta Iulian
29.Urcaciu Ion Lorin
30 Ursanu Radu - Ionel
31 Uscatu Constantin — Marian
32 Vartic Raluca
33 Vatra Gheorghe Romeo
34.Vornicu Liviu Gabriel
14. Conditii contract. Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui în cuantum de 5% din
preţul contractului ce urmează a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de contnget
( formular 4 — model de scrisoare de garantie de bună execuţie)
15 Oferta va contine: formularele nr.1 si nr.2 semnate si stampilate, propunere tehnică,
propunere financiară si proiect contract.
Propunerea tehnică: se va detalia fiecare prestatie cu cele precizate in caietul de sarcini. n
cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul de prestare a serviciilor.
Propunerea financiară va cuprinde:
- pretul detaliat, in lei pentru fiecare tip de serviciu cu si fara TVA conform AN XA LA
FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARA;
- Formularul nr.3 — formular de ofcrta.
Proiectul de contract va fi semnat si stampilat pe fiecare pagina.
16 Ofertele vor fi transmise la Registratura Generală în format tipărit prin servicit poş tale / de
curieratiprin livrare directă la sediul Consiliului Judeţean Iaşi din Bd-ul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.
s
69, Iaşi, - Registratură — Camera 101, parter, cod poştal 700075, România, astfel . LUNI — Jp1 . 08j16:30, VINERI — 8.00 — 14.00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publicegiccaţo, pâ ă
la data limită de depunere a ofertelor
17 Caletul de sarcini poate fi descărcat de pe site-ul Consiliului Judeţean Iasi www.icc.ro - ectiurea
„Achiziţii publice - Licitaţ ii", de pe site-ul http://stcap-prod e-licitatie.ro/pub, sectiunea Pu licita eanunţuri sau poate fi obţ inut în format electronic de la sediul autorităţii contractante, Jude ul Iaş Consiliul Judeţean laş t, Direcţ ia Achizitii Publice.
DIRECTOR EXECUTW,
Anca Luminiţa MUŞCHERU
imi asum tn tolattlate retponsabdualetj corecteludam sl legalnapt in sohdar cu intocunforul inscz tsuku

ŞEF
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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achiziţie publică servicii de organizare sesiuni de instruire pentru
proiectul "Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada
de migrare şi flux de refugiaţi", finanţat prin programul EUROPE AID

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINIŢA MUŞCHERU
inn asum în totalacue responsabiluatea corecntudunt p legahtăpt
în solzdar cu Mtacmttorul inscrisulut

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizhie publică servicii de organizare sesiuni de instruire pentr
proiectul "Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în pe ^ioa
de migrare şi f lux de refugiaţi", finantat prin programul EUROPE

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE,
ŞEF SERVICIU,
Iulia-Ramona ANT 0 NESEI OPCEAN
itm asum în totalaate respoi rbtlr tea corecn
forul inscris
în soficlar cu

nu şr legalaapi

ELABORAT,
CONSILIER,
Petronela BADALUTA
imt asum responsabdaatea pentru fundamentarea, coreclauchnea,
legahtatea intoctmra acesim inscns ofictal

Documentatia de atribuire se structurează astfel:

•
•
•

SECŢIUNEA I
SECŢIUNEA II
SECŢIUNEA III

-

Caietul de Sarcini
Proiect contract de achizitie publica
Formulare şi modele de documente

SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini
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PREŞEDINTE,
Dr. Ing, Maricel POPA

SECTIUNEA
CAIETUL DE SARCINI
pentru achizitia publică de servicii de organizare sesiuni de instruire pentru proiectul Ora>

echitabile: integrarea Agendei 2030 itt po/iticile tocate in perioada de migrare şiflux de reJr tgiati
finanţat prin programul EUROPE AID

Celintele de mai los reprezintă cetinte mimme Olice propunere telmică cale nu le indeplui şte v
iespinsă ca neconfoimă
Plopunelea tehnică a cuprinde prezentalea de cătte ofeitant a modului in cai e v a respecta ceim ele
mmune impuse. specificate mai los.

INFORMATII GENERALE
Obiectul achiziţ ici• servicii de organiiare sestuni de instruire pentru moiectul "Orme e

inlegrami Agendei 2030 in potiticile locale în perioada de migrare şi flux de refugiati", 11n. mat prin
programul EUROPE A1D

Autoritatea Contractantă: Judeţul lasi - Consiliul Judeţean Iasi în calitate de Partener în cad -ul
proieetului, cu sediul în Sulevaidul Stelim cel Mai e si Shint. nt 69. lasi.

Document cieat la Direcţ ia Pioiecte şi Dezvoltme Dutabllu

Context
Consihul Judetean laşi. în calnate de partenek unplementează prowctul "Oraşe echitabile: integtarea
Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare >i flux de refugiaţi", finantat prin programul
EUROPE A1D.

Partenerii proiectului sunt: Regrunea Emilla Romagna (Italia). lidet, Alma Mater Studloi urn
ersitatea Bologna (Italia). Ayuntamiento de Alicante (Spania). Bashkda Shkoder (Alb ma). Split
(Croatta). FalkopIngs (Suedia). Fundatia Centrum Badan Migiacyjnych (Polonia), .1u etul la şi,
Reaionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Poznaniu (Polonia), BRC 1 (România), Forli (Italta). Mo lena
(Italia). Emilta Romarma (Italia). Pemba (Mozambic). Valencia (Spania), Asoetatia Grupul dc Volu itart
Civ111Bologna (Italm). 1)1mos Patt con (Grecia) şi Vetle (Danemarca).
Obieetivele generale ale proieetului:
•

Conştientrzarea tolulut şt responsabilttatilor autorităttlor loLalc şi a cetătendor cu ptn u c la
rciantle de interdependentă

•

Localizatea oblectivelot de dezvoltare dutabilă ş i realizarea Agendet 2030 cu mmlie tea
autorităttlor locale în activitati earc să susţină domenide social, economic şi de medi pont u o
devvoltare durabilă, luand în considerate pro\ ocărilc migrattei

•

Contribuitea la indeplintrea Politicii de Coetenta pentru Dez‘oltare în polittelle locale, u relL ife
la nugrarca contemporană Ş r crearea unei noi abordari pentru institutitle locale

În conformitate cu Cetetea de linamare, Activitatea A1.3 Organizare a 10 instruiri de in% atare de
prevede "O insit utre de 1 zi pe an, pennu ce] putin 15 functionari publwi şt ractori pol
ot aanizată în celc 8 MEIMII LJE imphcate tt în ccic 2 tări partenere (Albama tt Mozambie) pentru a 1n ărt
capacttatea Şt imbunătăn cunoş tmtele tefeittoarc la Ioealizatea ODD în ficeme oraş partener tt autoiiatc
locală fmtele specifice sunt factorn polttict şt functionarit publici şt aln angatatt publict care lu 'rear în
domenule• coopetarc pentt u dezvoltm e, cetateme activă. ungratic
durabilă. tesponsabilitate cot pot austă socială, politter socialc "

Obieetul contractului servicti dc organizate sesiuni instrune
Cod CPV: 79951000-5
Ser% iciile solicitate:
- inchmet e sălt penttu 3 sesiuni dc instrune
- servicit dc otganizare 3 ,;csiuni dc instruirc
- setvicit de catering pentru 3 sestunt de instrune
- sctv lcu dc mulh pltcarc sUport dc curs
Numar total sesiuni de instruirc: 3
Document cicat la Dit ecţla Pi mecte st Deivoltal e Dui abil

ŞI

anti-disctimmarc, d 3ZVOI 1re

Numar estimat de participanti: 20 persoane/sesiune instrutre
l'erioada estimata pentru prestarea
Valoarca cstimată a

septembric 2019 — martic 2020

21.150,00 lei

Specificatii tehnice priN ind scrviciilc solieitate
ActiNmiţtle specilice necesare deslăsut ărn sestunilor de instrune vizează.
1. inchiriere sală
- durata tlecarei sesium de instruire va fi de 6 orc, dar perioada de inchiriere trebuie . ii ac( pere
perioada de aranjare a sălii, pregatirea locului pentru inregistrarea participanţilor şi pentru ci ffeebreak
- salaisăble mopuse nebuie să lic local izate în tone centt ale sau uşor accesibile, de nivel de calitate a

11111.11

hotel dc minim 3 stele, curate si va avea un nurnăt de locurt coi espunzător numărului dc pet s aanc
peconizat pentru liccare sesitme. respeenv 20 persoane,
-

nu aibă stălpi intenott/alte clemente care pot innustailimita rzibihtatea di -ectă înUe

paltiemanti Sălile vot avea un spaţiu destmat inregisn ăin parficipantilor, distubunn suportul dc 'urs,
gaidetobă şi glup samtat în aplopicre,
- la locul de cleslăşurare a sestunilor să se mă mită postaica de alise ş i banne: roll-up c re ec
informatt: despre proiect şi actiN itate:
- dotărilc minime alc să lii instalatie de climatliarc functională st silentioasă, mese şi scaune, mstalaţ t dc
iluminat funcţională, ‘ideoprolector şi laptop (cu slot usb, dotat cu soft pcntru ppt si mp4

lie

tiolate dm punct de vedete fonie. astfel încât dcrularca evemmentului să nu lie pe: tutbată dc IevcnWalc
7gomote extermare săln,
- eatedmuul se va asigura inti-un spaţtu adeevat, separat de sală. în clăchrea undc se Leslăsoară
e \ emmentul sau în imcchata aptopietc si eăt mai aproapc dc sala în cate arc loc acesta:
- ptestatolul va asindu a preicnta a cel putin o ped soană care va avea ca anibuni inregisnatea
mulicipannloi, mcdarea supoitului dc curs si a fot mularulut dc feed-back, vetilicalea şi interve nia. c acă
este cazul. pentru buna functionare a N ideoprotectorulut st laptopulm utilizate.

2. Servicn organizare eveniment:
- amenajaie sală confotin soliettărilot: mese. scaune. dotate cu cchipamente tehnice. vidco roicc or,
laptop,
- asuantuea semnalizăril locului unde se 2ăseşte sala. pentru a frwilita aceesul painerpantiloi.
- aststenţ a de speeuffitate în locul de desfăsulat e a sesiunilo: de inst: uirc pe toată durata de lăsui
acestora.
- imegistiale paiticipanti„ clistribune suport cws si rolmultn dc reed-bacl.,
- plezenta a cel putin o persoană care să sprn me participantii pc toată durata sesiunn
Document u cat

la Dneena Piolecte si DCAk oltm e Durabilă

111

- asigurarea bunei clesfăsurăn logistice şi tehnice a evenimentului
- fotowafii cel putin 10 fotoglafil în lbrmat electionic (pe CI)) de la ficcare e\ emment

3. Seri icti de catering, respectiv coffee-break şi prănz
Penne flecare sesiune de instruire se pot asigura 2 coffee-bleak-un una ]a inreRistralea partic ]pan
una la pauză, confotm auendei C\ enimentului
Pentru coffee bleak, piestatorul va asigura unnătowele tiputi de moduse în cantităti suficicn tc pet tru
numătul de participanti la liecare sesiune de instruire băutură caldă (ceaiicafea, zabăt) st apă
sărate (cel putin câte 2 sortimente) Nu s aceopta
platăimmerală, băuturi răcoritoare, moduse dulci
poduse \ echt, pensate. nccalitative Nu se vor folosi articolc de plastic de unică folosinţă.

Ptânzul va 6 mganizat în sistem bufet suedez. ce va mclude mimm 3 sornmente de aperiuv 2
serumente de fel mincipal (inclusiv garnitut ă st salată), mimm 2 sm timente de desert, piecu

Pă

minet ală st plată. băutun răcon tom e, cafea Prestatot ul se va asigura că mâncarea este caldă în
momentul seivint (dacă este ealui).iar calitatea poduselor wrvite este la un standard ridicat prod se
proaspete. în termen de garantie) Nu se vor folosi articole de plastic de unică folosintă.
Cu 2 ide Mainte de eveniment, ofertantul va prezenta 3 vanante de meniu pentru prânz
sommentele de mai sus incluse (mentionându-se gramajul). la un cost smiilar, în vederea
meniului final.

4. Servicii de multiplicare suport de curs
Piestatorul va asigura multiplicatea suportului de curs. 50 pagini, color, fată-veiso, pe

hârtie

r7 cicla ă.

capsat Numărul de exemplare pentru liccare sesume de instruire: 20.

Calendarul activitatihtSesiumle de insti une se vor derula ut ordmea unnătom e. coroborată cu duratele spect reate "n
calendatele estimanve, astfel:
- luna septembi te 2019,
- luna octombi te 2019,
- luna februane 2020.
Data cxactă pentru ilecare sesiune de instruire a li stabilită cu minim 10 zile înamte
C\ enimentultn.

Doutment Li cat

la Duccpa

Ptuiectc ei Dez‘oltme

Dulabila

c

da

a

12.ecepţii:
Receptla se va face în termen dc 10 zile de la data prest ă ru sen tctilot. De ascmcnea, în tc

nen

c10

zilc dc la data or2.antzărn fiecăt ui eveniment. prestatot ul are obligatta să inainteze. cu proccs \ erbal dc
pt edarc-prunire. un rapoit care va contine mmătoarele
1 ActiN ităttle deslăşurate de prestator
2 Lista de prezentă a participantilor
3 Bue,etul detaliat al evenimentului (servicii de catering, Inchirierc sală pentru eveniment şf asig trarc
dotări cu echipamente tehnice sol witatc. servicti organizare şt service multiplicare suport curs)
4 Foimularele de feed-back completate de partiemanti
5 Cel putm 10 folografii în format electronic (pe CD) dc la C\ cniment

Condiţii de plată:
Plata se t a face pc baza facturil liscale după receptia servicidor pentru fiecare scsiune de instrui e.
Factuta fiscală aferentă ficcărni eveniment va tellecta în mod distinct contra alom ea- inchutent sălti
- şet‘icitiot de oiganizare eventment
- servicidor de catei ing
- set vichlm dc muluplicate suport curs.

Comunicare
Comunicarea intre beneficiar şt ptestator se va destăşura folosind una din următoarele metod

0-11 ail,

posta, fax. tclefon

Responsabilităple prestatorului
estatm ol este responsabtl pentru ptcstarea la timp a tuturor setvicnlor ptevăzute şt pentru calt tatea
acestora
Prestatorul va realiza toate cermtcle respectând 5i aplică nd buncle mactici dm domemu.
Atribuţiile şi responsabilitătile Autorităţii Contractante
Autotitatea Contractanta va asigura accesul Plestatmului la informatide neccsale ducern la indL )linu

a

contractului. respectiv la indeplinirea atributiilor st ‘a acţ iona în vederea cvttătit intârzierilor în plata
factutdor aferente actIvitatii prestatc în cadrul contractului
- Autot natea Conuactantă va furniza Piestatorului capacitatea managet tală şt de expettiză neeesai ă pcn lu
buna detularc şi implementare a contractului
- Acht/itorul are obligaţ ia să recepţ ione/e

SCI. \ icitle pt etitatc

Document creat la Direcţ ia Pioiccte st 1)ezvoltaie Durabilă

în termcnul com enit în conuaet

- Autontatea Contractanta are obligaţ ta de a plati tont avaloarea facturilor enuse de Pi est tor p attru
sen]ctile ptestatc conform clauzclor contractuale

Propuncrea financiară
Oferta financiară va conune prctul detaliat, în Ici pentt u flecale llp de servicut cu st fară T V A con bint
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA FINANCIARĂ

l'ropunerea tchnică
Se a detalta fiecare prestaţ ie în conformitate cu tele preclzate în catetul de sarcint
Se va pt etenta gtaficul de prestare a servicţilor

Limba utilizată în derularea contractului
Lunba uttlizată în cadrul acth itaţ ilor pe tate le

VOI

desfasura spectalistit este limba tomână I oate

documentcle vor fi elaborate în Innba româna.

Director Executiv,
Marieta AFILIPOAIE

.5 ef Serviciu Proiecte şi Par ene riat e,
Maîius TĂNASE

Manager proicet,
Laur

eonte

toc+,
Corn ia tirsu

Document ciQat la DueLţ w Pţ weete si De/ oltaie Dui abira

ANEXA — FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Nr.

DENUMIRE SERVICIU

ineluriere sală

2.

4

Cantitate

3

SeIN

icii organizarc eveniment

3

SC1 \

icii calering

3

Seivicii

multipliewe

suport

3

cut ,,

TOTAL

Document cicat la Duectia PioieLte si [)etvoltare Dulabliă

VALOARE
UNITARĂ
(lei fără
TVA)

VALOARE
TOTALĂ (lei,
fără TVA)

VALOARE
TOTALĂ CU
TVA
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Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. de exem lare: 1
Exemplar nr 1

PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de organizare sesiuni de instruire pentru proiectul "Oraşe echi abile:
integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrar şi flux
de refugiaţi", finanţat prin programul EUROPE AID
nr.

data

În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
În temeiul Raportului procedurii de atribuire a contractului de servicii de organizare
sesiuni de instruire pentru proiectul "Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 n politicile
locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi", finanţat prin programul EUROPE AID
înregistrat cu nr.
s-a încheiat prezentul contract
1. Partile - clauză contractuală obligatorie
JUDEŢUL IAŞI - Consiliul Judetean lasi, cu sediul în mumcipiul laşi, Bld Ştefan cel Mare şi
Sfânt, nr. 69, judetul laşi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fisc I 4540712,
cont trezorene RO09TREZ24A510103200130X, reprezentat pnn dr. ing. Maricel POPA, reşedinte,
în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
cu sediul in
cod fiscal
Nr. de înmatriculare la Oficiul
Registrului Comertului de pe lângă Tribunal
cont
deschis la
, telefon/fax
, e-mail
reprezentată prin
vând
functia de
în calitate de prestator, pe de altă parte
2. Definitii - clauză contractuală obligatorie
2 1 - in prezentul contract următorn termeni vor fi interpretati astfel
a achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, pctrivit Legii,
actului admimstrativ, încheiat în scns, între Achizttor şt Prestator, care are ca obiect prestarea
de Servicii,
c documentaţie de atribuire - documentul achtzitiei care cuprinde cenntele, criteriile regu ile şi
alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare compl tă, corectă
şi explicită cu pnvire la cerinte sau elemente ale achizitiel, obiectul contractului ş modtal de
desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatille tehnice on documentul descriptiv,
condrtule contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către
candidati/ofertants, informatiile privind obligatiile generale aplicabile,
d ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publică. Oferta cuprinde propunerea
financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite pnn documantatia de
atribuire,
e Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scns între prestator şi n tett ce
dobândeşte calitatea de Subcontractant, în conditille Leoit 98/2016 prin care restatorul
subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu revedenle
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Contractului, dacă este cazul,
Personal
- persoanele desemnate de către Prestator sau de către ornare dintre
f
Subcontractanti pentru Indeplinirea Contractulut,
Dispoziţie - ordin/instructiune, document scris(ă) emis(ă) de Achtzttor pentru a co pleta
g
si/sau modtfica prevederile Contractulut cu respectarea prevederilor acestuia şi în I mitele Leuil
98/2016 si a normelor de aphcare a acesteia,
h Documentele Achizitorului - toate şi ftecare dintre documentele necesare in mo direct sau
mpllctt prin natura Servictilor care fac obiectul Contractulw, inclusiv, dar fără a e limita la.
planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice i rapoarte,
furnizate de Actuntor si necesare prestatorulut in vederea realizăni obiectului Cont actulut,
Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Prestatorul
i
a realizat toate activitătile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezult tele, astfel
cum este stabilit în planul de lucru,
a remediat eventualele Neconformităh care nu ar fi permis utilizarea Servicu or de către
Achwtor, în vederea obtinerii beneficillor anticipate şi indeplinirii obiectivelor omuhicate
prin Caietul de Sarcini,
j. Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părtilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractulut si care face
imposibilă îndeplinirea obligatiilor de către una dintre Părtt si include calarnităti, gre e, saJ alte
perturbări ale activitătit industriale, actiuni ale unui inamic public, războaie, fie declar te sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnet , inundatii,
deversări, turbulente civile, explozii şi once alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul Părhlor si care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligentă;
k intălziere - once eşec al prestatorulut de a executa orice obligatii contractuale n termenul
convenit,
I Lună - luna calendaristică (12 luni/an),
m Neconformitate (Neconformităti) - executia de slabă calitate sau deficiente c re încalcă
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract şi
care fac Rezultatele prestăni servicillor necorespunzătoare scopurilor acestora, astf I cum sunt
prevăzute in prezentul Contract, precum şi once abatere de la cenntele şi de la obiectivele
stabilite în Catetul de Sarcini
n. Penalitate - despăgubirea 1n bani stabilită în Contract ca flind plătibilă de către una entre
Părtile contractante către cealaltă Parte in caz de neîndeplinire a obligatillor din Cont act, în caz
de neîndeplinire a unei părti a Contractulut sau de îndeplinire cu întârziere a obli atillor prin
raportare la Termenele de Finaltzare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele
ntractulut,
calculată de la data scadenţel obligattei până la Indephntrea efectivă a obligaţulor sau, dup?' caz,
până data rezthent contractului, fără necesitatea dovedim unut prejudiciu,
o. daune-interese — despăgubinle în bani reprezentand repararea preiudiciului suf rit datorită
neexecutăni, executăni cu intarziere sau necorespunzatoare, fără justificare sau, după caz,
cuipabile, a obligatillor contractuale.
p Preţul Contractului - Preţul plătibil Prestatorului de către Actuzitor, în baza şi în c nformitate
cu prevederile Contractulut, pentru indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligtitlor
asumate prin Contract;
q Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Servtcule prestat , prin care
achizitorul confirmă/infirmă prestarea Serviciilor în mod corespunzător de către pre tator si că
acestea au fost acceptate de către Acluntor, atât din punct de vedere calitativ (respectiv din punct
de vedere al conformitătii servicillor cu prevederile caitului de sarcini) cât şi din punct de vedere
cantitativ,
r. Rezultat/Rezultate - oricare şi toate informatille, documentele, rapoartele colec ate şi/sau
pregătite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitătilor desfăşurate astfel cum sunt
acestea descrise în Catetul de Sarcini;
s Scris(ă) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, r produs şi
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise şi stocate prin Myloace electromce de c mun care
în cadrul Contractului,
t Standarde profesionale - cenntele profesionale legate de calitatea Rezultatul t prestăni
Servichlor şi de calitatea activitătii de prestare a serviciului care ar fi respectate de ătre once
prestator diligent care posedă cunoştintele şi experienta unui expert care prestea ă servicii
similare şi pe care prestatorul este obligat să le respecte în prestarea tuturor Sertuculo incluse in
prezentul Contract,
u Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contr ct şi ,care
execută şi/sau furnizează anumite părţi on elemente ale Contractului on îndeplinest actiVităti
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care fac parte din obiectul Contractulut, răspunzând în faţa prestatorului pentru or anizarea şi
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop,
v zi - zile calendaristice, cu excepţa cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucratoare,
an - 365 de zile La calculul unut termen exprimat Tn zile, lune sau ani de la un anum eveniment
ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nuseiaîn
considerare Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul pnmet ore a pnmet zde a
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zde a termenului Termenul expnimat in
lune sau ani începe să curgă la începutul pnmet ore a primei zile a termenului şi se încheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziva din ultima lună sau an corespunzătoare Zilet în
care a început să curgă termenul, dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în
care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să cur, ă termenul,
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a luni respective Dacă ulti la zi a unut
termen exprimat în zile, lune sau ani este o zi de sărbatoare legală, duminică sau sâmbătă,
termenul se încheie la exptrarea ultimei ore a următoaret zile lucrătoare La calculul unut termen
exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţtile de mai sus, cu deosebirea
că alele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare
w durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valab I intre parti,
potrivit legii, ofertet si documentatiei proceduni de achizitie de la data intrarii sale i vigoare si
pana la epuizarea conventionala sau legala a oncarut efect pe care 11 produce, Inclu IV perioada
de garantie si eventualele pretentit fondate pe clauzele sale
x. durata de prestare a servicillor — penoada, exprimată în ani/lune/zile, calculată d1
la
A data de
începere a prestării servicitIor, astfel cum a fost comunicată prestatorului de cătrechtzltor st
până la finaltzarea prestării acestora, inclusiv prelunginle, dacă este cazul, conform c auzelor din
prezentul Contract; în durata de prestare a serviculor nu este înclusă penoada în care se
efectuează receptia servicillor de către achizitor.
I
y. prejudiciu — consecintele păgubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii cu
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale
z „clauze contractuale obligatorii" - preveden contractuale generale, specifice con ractellor de
servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, jundice si tehnice care v r guverna
Contractul, cu respectarea prevedenlor legislaţtet în matena achtztţillor publice pecum, şi a
celorlalte preveden legale în vigoare în România ş t pe care achiatorul nu le poate nego a
aa. „clauze contractuale specifice"- prevederi contractuale suplimentare, amendam nte si/sau
derogări de la „clauzele contractuale obligatorit" precum şi alte clauze specifice arezentului
Contract, astfel cum sunt precizate de către Achtzitor Eventualele propunen de modiftcare a
clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derulăni proceduni de atribuire,
respectiv în penoada cuprinsă intre data publicant anuntulut de participare/anunţulut de participare
simplificat, după caz şi aprobănt raportului proceduni si se vor accepta de către achtztt r nunhat în
măsura în care acestea nu vor ft în mod evident, dezavanteloase pentru autoritatea contractantă
După semnarea contractului de către ambele părţ, toate clauzele contractuale se or supune
principtulut forţet obligatorii al contractului pentru părţile contractante, în limitele prevăzu.e de ege

‘ţ

3. Interpretare - clauză contractuală specifica
3 1 - 1n prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma s ngular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context
3 2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit
3 3 - in prezentul contract, cu exceptia situatiilor când contextul cere altfel sau a unei preveden
contrare cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/Junclice şi once 4rganizatie
avănd capacitate jundică
3 4 - Refenntele la orice acte normative se consideră a face refenre şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3 5 - Cu exceptia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai I ceea ce
este expres prevăzut prin clauzele sale, ci st la toate urmările pe care legea, obiceiul sau ehitatea le
dă obligaţiet respective, după natura sa
4. Obiectul principal al contractului - clauză contractuală obligatorie
4 1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de organizare sesiuni de instruire pentr proi4ctul
"Orase echitabile. integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare
flux de
refugiaţi", finanţat prin programul EUROPE AID, conform caietului de sarcini şi a propunerli
tehnice prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu prevedenle legale şt cu obligaţtile
asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuta.
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5. Preţul contractului - clauză contractuală obligatorie
5 1. - Preţul convenit pentru indeplinirea contractulut, plătibil prestatorulut de căt e achtzttor,
lei
lei la care se adaugă TVA în valoare dg
conform propunem financiare, este de
conformrevedenlor le ale
Valoare
valoare totală
valoare totală cu tva
Unitară
Cantitate
Nr.
DENUMIRE SERVICIU
(lei, fără tva)
(lei fără tva)
3
1
inchinere sală
Servicu organizare eveniment
2

3
Servicii catering

3

3
Servich multiplicare suport curs

4

3
TOTAL

5 2. - Achtzttorul se obligă să plătească preţul convenit în contract pentru servicille pres ate et
recepţionate, în concliţtile et prin modalităţtle de plată stablite prin prezentul contract.
6. Durata contractului - clauză contractuală obligatorie
6 1. Prezentul contract intră în vigoare după semnarea contractului de către aml ele părti st
opereaza valabil intre parti de la data intrant sale in vigoare st pana la eputzarea conver tionala sau
legala a oncarut efect pe care II produce.
6 2 — (1) Durata de prestare a servictilor este de de 7 lune de la semnarea contr2 ctulut, data
estimată de finalizare a contractului flind 31 03 2020
(2) Sestuntle de instruire se vor derula în ordinea următoare, coroborată cu duratele specificate
în calendarele estimative, astfel.
- luna septembrie 2019,
- luna octombne 2019,
- luna februane 2020.
(3) Data exactă pentru ftecare sestune de instruire va fi stabilită cu minim 10 zile înai
de data
eventmentului
7. Executarea contractului - clauză contractuală obligatorie
7.1. — (1) Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambel parte, cu
respectarea dispozitillor refentoare la calculul termenelor prevăzute 1n cuprinsul art 3 alm. 2 din
Legea nr 98/2016 privind achzitille publice,
(2) Garanţia de bună execuţie se constitute în termen de cel mult 5 zile lucrătoar de la data
i
semnani contractului de ambele parti
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucrătoare e la data
semnarii contractului de catre ambele parti contractante dă dreptul achizitorului s rezilieze
prezentul contract, de plin drept, fara nicio altă formalitate prealabilă de punere în int rziele.
8. Documentele contractului - clauză contractuală obligatorie
8 1 Documentele contractului sunt
- catetul de sarcini st clanficănle st/sau măsunle de remedere aduse pănă la epulerea
ofertelor ce pnvesc aspectele tehnice st financiare,
- oferta, respectiv propunerea tehnică st propunerea financiară, inclustv clan icănle din
penoada de evaluare,
- lista subcontractanţilor st contractele de subcontractare, dacă este cazul,
- angmamentul terţulut susţinător, dacă este cazul
- garantia de buna executte, dupa constitutre;
- alte documente, conform legit.
8 2 Documentele enumerate la art. 8 1 alcătutesc contractul st trebuie considerate ca ocumente
care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentulut contract si fac parte int granta dm
acesta in cazul în care, pe parcursul executărn contractului, se constată că anumite el mente ale
propunent tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute 1n catetul e sarcint,
prevalează prevedenle catetulut de sarcini
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9. Obligaţille principale ale prestatorului - clauză contractuală obligatorie
9 1 — (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele performanţele p ezenţate în
caietul de sarcini si propunerea tehnică, anexe la contract, prin prestarea serviciilor d organizare
sesiuni de instruire pentru proiectul "Orase echitabile integrarea Agendei 2030 în politicile locale în
penoada de migrare şi flux de refugiati", finanţat prin programul EUROPE AID
(2) Prestatorul se obligă să presteze urmatoarele servicii, pentru un numar total de 3 sesiuni de
instruire si un număr estimat de 20 persoane/sesiune instruire:
- Ynchinere săli pentru 3 sesiuni de instruire
- servicii de organizare 3 sesiuni de instruire
- servicii de catenng pentru 3 sesiuni de instruire
- servicii de multiplicare suport de curs
9 2 — (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu durata e prestare
stabilita
prezentul contract si in termenele stabitite prin caletul de sarcini, anexa la prezentul
contract.
(2) Serviciile prestate în baza contractului precum şi orice fază a acestora prevăzută a
terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conf rmitate cu
termenele asumate pnn prezentul contract si anexele acestuia Dacă pe parcursul 1nde linini
contractului intervin circumstante, care nu se datorează prestatorului, care
pun p ace ta 1n
imposibilitatea de a respecta termenele asumate, acesta are obligaţia de a notifica acest I cru, în timp
util, achizitorului
(4) În afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor, orice î tarziere în
indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalităţi de înt rzier
9 3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul impotnva oricăror
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate ntelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, fnstalatnle şau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costun, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situ ţier în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caletului de sarcini întocmit de către achizitor
9 4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor e prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului
9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, matenalele, echipamentele i oric alte
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măs ra în care
necesitatea asigurăni acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce in mod re onabil din
contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activitătilor
9 6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizit rului şi în
termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de nei deplinirea
obligatiilor sale contractuale
9 7 - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şl cum
acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract flind aplicabile in integralitate
9 8 - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţillor sale contractuale şi
după încetarea contractului, pentru penoada prevăzută în acest sens de legislaţia românească
aplicabilă
9 9. - Codul de conduită al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligaţia de a actiona în orice arcumstanţă cu obiectivitate şi im arţial tate,
ca un bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice şi deontologice al profesiei
sale, precum şi cu discreţia necesară În special, prestatorul se va abţine de la a face onc decl raţii
publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea pr alabjlă în
acest sens, în scris, a achizitorului, precum şi de la a se angaja in orice activitate care vine în co iflict
cu obligaţille asumate faţă de achizitor prin acest contract Prestatorul nu are dreptul d a angaja
achizitorul în orice fel fără asentimentul scris al acestula, obţinut în prealabil, şi va face cest lucru
cunoscut terţilor on de câte on este cazul
(2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevedenlor legisaţiet
româneşti relevante în vigoare, şi garantează că personalul propnu şi dependentii acestor respectă
şi se conformează acestor prevederi legale De asemenea, prestatorul va respecta st ndardele
esentiale de muncă, convenţille cu pnvire la libertatea de asociere şi negocien colective, liminarea
muncii fortate şi a dtscriminăm la locul de muncă şi abolirea muncii copillor
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respecta dreptunle
omului şi libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere în nici un fel practicil r
culturale şi religioase din România.
(4) in cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, a enţii sau
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dependenţli săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să
procure vreunei persoane once cadou, gratuttate, comiston sau mită ca stimulent sau ecompensă
pentru a face sau a nu face once act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza once ersoănă în
legătură cu acest contract sau once alt contract cu achizitorul, acesta dm urmă are dreptu de a rezilia
contractul cu solicitarea de daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudtau
oricăror drepturi caştigate de prestator în baza aceste contract
(5) Plattle efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contrac reprezintă
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obţină în legătură cu ac st contract
Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta once comiston, reducere, al catte, plată
indirectă sau once alt venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al indeplinint obligatill r prevăzute
în acest contract
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate măsunle necesare pentru a preveni sau îndepărta o ice s uatte
care are sau poate avea ca efect compromiterea executăni acestui contract în mod obte;:tiv şi
Imparţial Astfel de situatit pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităttlor olitice sau
naţionale, legatunlor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune ricare ar fi
sttuaţia, apantia unui conflict de interese trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în
scris
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu s află într-o
situatte care poate da naştere unui conflict de interese Prestatorul va înlocui, imediat şi fără rlict un
fel de compensaţte din partea achizitorului, once membru al personalului său care se află într-o astfel
de situatte
(3) Prestatorul se va abţine de la once legătun şi relaţli, comerciale sau de altă nat ră, care au
sau pot avea ca efect compromiterea independentet sale sau cea a personalului său in c zul in care
prestatorul nu poate mentine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără
obligaţia nottficăni formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului e a sblicita
despăgubiri pentru once daune sufente ca urmare a acestei situaţit
(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsunle luate de prestator în onformitate
cu prevedenle acestui articol sunt adecvate şi de a soliata luarea de măsuri supliment re dacă va
considera necesar
9.11 - (1) Dacă este cazul, în cazul în care prestatorul întâmpină dificultăţt pe parcurs I exe utăni
contractului de achtzttie publică, tertul/tertti sustinator/sustinatori se obliga sa asigure ndepl nirea
obligatillor prezentului contract astfel cum este stipulat in Angajamentul ferm, anexa I pretentul
contract, sub sanctiunea realtent prezentului contract, perceperea de penalitati, executar a garantiei
de buna executie st aplicarea in mod corespunzator a prevedenlor alin 2 al prezentului arti ol
(2) Dacă este cazul, în cazul in care tertul/tertri sustinator/susttnaton nu respecta revederile
Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu tit,t,u de
garantie, achtzitorulut, la solicitarea expresa a acestuia, dreptunle sale privind pretentille I dau e pe
care le-ar putea avea impotriva terţului/terttlor sustinător/sustinători pentru nerespectarea obligaţiilor
asumate pnn angajamentul ferm
9 12 - in realizarea obiectului contractului, prestatorul are obligaţia de a îndeplini atribuţtile,
achvitattle şi obligaţille prevăzute în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract
10. Obligafille principale ale achizitorului - clauză contractuală obligatorie
10 1 — Achizitorul se obligă să plătească preţul conventt în prezentul contract pentru servicitle
receptronate
10 2. - Achizitorul se obligă să receptioneze, potrivit clauzei 16, servictile prestate î termenul
convenit
10 3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu revederile
clauzei 11.
10 4 - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garanţle, printr o ceStune
dreptunle acestuia privind pretentille la daune pe care le-ar putea avea impotnva te ulut/terţilor
sustmător/sustinători pentru nerespectarea obligaţillor asumate prin angajamentul ferm
10.5 Caracterul public al contractului — clauză contractuală specifică
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizittet st are caracter de document public
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat în cazul în care acestea sunt cali icate, prin
acordul părţilor, ca informatst cu caracter confidenţal sau protejate de un drept de ropnetate
intelectuală, potrivit lege
(3) În cazul în care prestatorul a stipulat în oferta sa care documente sunt confidentiale sau protejate
de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute
aceste documente fără acordul scns al prestatorului, cu exceptia cazului în care,
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a) informaţia era cunoscută părţn contractante inamte ca ea să fi fost primită de la c alaltă parte
contractantă sau,
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia sau,
c) informaţia este folosită în scopul pentru care a fost incheiat prezentul contract
11. Modalităti de plată - clauză contractuală obligatorie
11 1 - (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator dupa fiecare sesiune d instruire, în
termen de cel mult 30 de zile calendansbce de la data receptiel, data data pnmirn factu It ori a unei
cereri echivalente de plata este incerta sau antenoara receptiel, în conformitate cu prev denle art. 6
alin 1) llt b) din Legea nr 72/2013. Plata se efectueaza pe baza factuni emise de prestator si a
procesului verbal de receptie aferent fiecarei sesiuni de instruire.
(2) Factura fiscală aferentă fiecărui eveniment va reflecta în mod distinct contravaloarea
- inchineni sălsi
- servicislor de organizare eveniment
- servicillor de catering
- servichlor de multiplicare suport curs
11 2 - Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti tn conditille prevedenlor legale n vigoare si
ale art. 21 al prezentului contract
12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatillor - clauză contractuală obli atorig
12 1 — 1n cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu isi indeplineste, isi ind plineSte cu
intarziere sau necorespunzator obligatule asumate prin contract, atunci achizitorul are reptul de a
percepe penalităb în cuantum de 0,1%din valoarea fără TVA a obligatulor neîndeplinite, î deplinde cu
întârziere sau necorespunzător, pe fiecare zi întârziere până la indeplinirea efectivă a obb atulor sau,
după caz, până data reziberb contractului
12 2 - În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile n ter enul
convenit, atunci acesta are obbgaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 /0 din plata
neefectuată fără TVA pentru fiecare zi de întârziere, pănă la îndeplinirea efectivă a obligaţ ilor
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obbgabilor asuma e conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligabilor asumate prin prezentul contract de către una dintre p -rb, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părbi lezate de a considera contractul de drept rezibat şi d a pretinde
plata de daune-interese
12 5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oncând la contract, printr-o notifi are scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu ondsţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgu ire Pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzăt are pentru
partea din contract îndephnită până la data denuntănt unilaterale a contractului
12 6 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notifi are scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, sn conclitille in care achizitorul, din motive temesnice,
nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului 1n acest caz, prestatorul are deptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract indeplinit'a până la dat denunţăns
unilaterale a contractului
13. Garantia de bună executie a contractului - clauză contractuală obligatorie
13 1. —(1) Prestatorul se obligă să constituie garantia de bună execuţie a contractului, n cuantum
de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului de către ambele părţi.
- (2) Garanţa de buna execuţie se constituie pnntr-un virament bancar In contul
R072TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712, Trezorena Municiplului lasi sa printr-un
instrument de garantare emis în condiţille lege de o societate bancară sau de o societate d asigurări
conform Documentaţies de atribusre a contractului de servicti in cazul în care valoarea g ranties de
buna executie este mai mita de 5.000 de lei, autontatea contractanta are dreptul de a accepta
constituirea acesteia prin depunerea la casiene a unor sume în numerar
(3) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoa parh la
finalizarea tuturor servimilor
(4) Daca termerm garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, sar pre tatortil nu
este indreptatit la aceasta, cu 15 de zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul a prelungi
valabilitatea garantiei de buna executie pana cand servicille vor fi recepţionate, asa cum au fost ele
solicitate pnn caietul de sarcum.
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13 2 - Achizitorul are dreptul de a emrte pretenţit asupra garanţiet de bună execuţi , oncând pe
parcursul Indeplintrir contractulut de achiaţie publică, în Itmita pretudiciului creat, în c zul în care
prestatorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţille asumate prin contract Anterior mitent unei
pretentii asupra garantlet de bună execuţie achizitorul are obligaţta de a notifica pr etenţra atât
prestatorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţtile care nu au fost
respectate, precum şi modul de calcul al pretudictulut.
13 3 — Achizitorul se obligă, conform prevederilor legale, să restituie garanţia de bu nă executie
în termen de 14 zile de la data Indeplinint de catre prestator a obligatiilor asumate prin contract, daca
nu a ridicat pana la acea data pretentri asupra ei
13 4 — In cazul în care prestatorul nu constiture garanţia de bună execuţie in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnăni contractului de către ambele parte contractante, autoritatea contractanta
are dreptul sa realteze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate p ealahila de
punere in întârziere.
14. Obligaţii specifice ale prestatorului - clauză contractuală specifica
14 1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu prof sionalismul
şi promptttudinea cuvenite angatamentulut asumat şi în conformitate cu caietul d sarcini şi
propunerea sa tehnică
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea servicillor, să asigure resurs le urnane,
matenalele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, erute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în con ract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract in cazul în care, pentru îndeplinirea în bu e conditii a
obiectulut contractulut, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specific t în caietul
de sarcini, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarulut de resurse umane, fără costuri
suplimentare pentru achizitor
14 2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
termenele stabilite Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metode!or de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
14 3 Prestatorul va urmari realizarea indicatorilor asumati prin prezentul contract si anexele
acestuia şi în situatia în care va sesiza unele riscuri în îndeplinirea acestora va propune masurile
corective ce se impun.
14 4 Prestatorul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caractenstictlor, s rvictillor şi
personalului necesar pentru a obţine rezultatele preconizate în limitele de timp şi cost cotractate, în
conformitate cu descrierea din cadrul catetulut de sarcini şi prevedenie prezentul contract
Prestatorul va exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor matenale, financiare, sau de alt
gen ale personalului desemnat pentru realizarea serviciilor.
14 5 Prestatorul işi va asuma răspunderea pentru orice eşec al activităţtlor din culpa
personalului, a subcontractorilor sau angataţtior săi, sau pentru daune provocate tertil r în urma
deciziilor, acţiuntior sau inactiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de onducere)
sau în cazul prejudiciilor cauzate de acţionarea în instanta a achizitorului ca urmare a d ciztilor de
management luate la recomandare prestatorului
14 6 - Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mo continuu,
Personalul, echipamentele şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor
asumate prin Contract
14 7 Prestatorul are obligatia de a asigura Personalul care să îndeplinească cenntele mentionate
în caietul de sarcini
15. Obligaţii specifice ale achizitorului - clauză contractuală specifica
15 1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţta prestatorului orice factlităţi şi/sau in ormaţii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră
necesare îndeplinirii contractului
15 2 Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în condiţtile prevăzute îr prezentul
contract
16. Recepţie şi verificări - clauză contractuală obligatorie
16 1 - (1) Achizitorul are dreptul să evalueze modul de îndeplinire a obligatiilor as mate prin
propunerea tehnica si propunerea financiara de către prestator.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului
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(3) În cazul în care, pe parcursul indeplinini contractului, se constată faptul că anumite
elemente ale propuneni tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevăzute in caietul de
sarcini, prevalează prevedenle caletului de sarcini.
(4) Receptia se va face în termen de 10 zile de la data prestării servicillor aferente iecar*i
sesiuni de instruire.
(5) In termen de 10 zile de la data organizăni fiecărui eveniment, prestatorul are bligatia să
inaţnteze, cu proces verbal de predare-primire, un raport care va contine următoarele.
1.Activitătile desfăsurate de prestator
2. Lista de prezentă a participantilor
3 Bugetul detaliat al evenimentului (servicii de catenng, închiriere sală pentru eveniment si
asigurare dotăn cu echipamente tehnice solicitate, servicii organizare şi servicii multipli are Suport
curs)
4 Formularele de feed-back completate de participanti
5 Cel putin 10 fotografil în format electronic (pe CD) de la eveniment.
16 2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevedenle din prezentul contract Achilitorul
are obliga(ia de a notifica, în scns, prestatorului identitatea reprezentantilor săi împuterni iji care vor
efectua venficănle.
16 3 - Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de către
Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila
16 4 — Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila va urmari şi va îndeplini, în numele a
toate activitătile necesare realizăni obiectului prezentului contract, va monitonza executare obi ctului
prezentului contract, va semnala once incident in executare si va transmite Directiei Achr itii Publice
din cadrul Judetului laşl — Consiliului Judetean lasi documentul constatator în termen d cel mult 3
zile de la inregistrarea acestuia Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant dacă este
cazul, la solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentăni contractului de subcontr ctare, şi a
recepţillor aferente
16 5 - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila va initia toate demersurile lega e aferente
organizani si efectuani receptiei prestatillor ce constituie obiectul prezentului contract st v comunica
prestatorului procesele - verbale de receptie
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare - clauză contractuală specifica
17 1. - Prestatorul are obligatia de a începe prestarea servicillor conform prevedenlor a . 6 Durata
contractului si prevedenlor caietului de sarcini
17 2. - Servicille prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oncare fază
acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebute finalizate î termenul
convenit de părti
17 3. - Dacă pe parcursul Indeplinini contractului prestatorul nu respectă termenele d preştare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului
17 4 - 1n afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului d prestare,
once întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităti pre tatorulut
18. Ajustarea preţului contractului - clauză contractuală specifica
18 1 - Pentru serviciile prestate, plătile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele d clarte în
propunerea financiară, anexă la contract

19. Încetarea contractului. Pact comisoriu - clauză contractuală obligatorie
19 1 - Prezentul contract încetează pnn ajungerea la termen, prin executarea, de că re ambele
părti, a tuturor obligatelor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a
disparitiei, fără vina nici uneia dintre părti, a unui element esential al contractului, astfel c m acesta
este definit în legislatia aplicabilă
19 2 - În plus fată de motivele de încetare a contractului mentionate în prezentul contract,
achErtorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scns adresată
prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităti şi fără intervenţia vreunei autontăti sau i stante de
judecată, in cazul in care prestatorul
a)
intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator j diciar sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sa este întro situatie similară cu tele antenoare, reglementat'a prin lege,
b)
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatille pr văzuie la
litera a),
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c)
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoreşti, pentru o aptă care a
adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abaten de la conduita
profesională, dovedite de achizitor prin once mijloace permise de lege;
d)
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoreşti, pentru frau ă, coruptie,
implicare într-o organizatie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt adu e prejudicii
intereselor financiare ale Uniunii Europene,
e)
a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţilor contractuale ca urmare a unei alte
procedun de licitatie sau atribuire de grant, finantată din bugetul Uniunii Europene,
f)
este afectat de transformări de ordin organizational, prin care sunt modificate sta utul juridic,
oblectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor în care astfel de mo Iflcări sunt
acceptate printr-un act aditional la prezentul contract,
este afectat de once alte impedimente de ordin legal care impiedică executarea
9)
corespunzătoare a prezentului contract,
h)
nu furnizează garantille şi/sau asigurănle solicitate sau garantul/asigurătorul nu işi poate
respecta angajamentele asumate
prestatorul nu îşi indeplineşte obligatille asumate prin prezentul contract,
j) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la indeplinire instructiunile emise de către a hizitor sau
solicitarea transmisă de acesta de a remedia once executare necorespunzătoare a obli atillor sale
contractuale, pnn care se afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele p evăzute a
servicillor.
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 fali ent inainte
de inceperea executani prezentului contract
n) valonficarea de către achizitor a rezultatelor prestatiilor este grav compromisă ca urmare a
intărzieni prestatiilor din vina prestatorului.
19 3 - În oricare din situatille de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie
direct, fie prin incheierea unor alte contracte/acordun cu terţe părţi, costunle resp ctive fund
imputabile prestatorului.
19.4 - Imediat după primirea notificăni de rezillere a contractului, prestatorul v lua toate
masunle necesare pentru a opn executarea obligatillor sale de o manieră promptă şi or anizată, în
aşa fel încât costunle să ffe minime
19 5. - Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestat r pănă la
finalizarea serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile s plimentare
aferente prestani servicillor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului orice sume rest nte
19 6 - 1n cazunle în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexe utare sau
executare necorespunzătoare din partea prestatorului, va fl indreptătit să perceapă de I prestator
daune-interese pentru recuperarea prejudiciului
19 7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatille care sunt in sarcina sa si pnn aceasta pune p prestator
in situatia de a nu putea presta servicille,
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datonta unor conjuncturi e onomice li
este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19 8 - Achizitorul va avea, pana la data intrerupeni si incetani contractului, acele si obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata servicillor receptionate pana in acel moment
19 9 - ln caz de neexecutare, contractul se considera desfuntat de drept, far a mai fi
necesara punerea fn intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila şi fără intervent a vreunei
autorităti sau instante de judecată
19 10 - Fara a aduce atingere dispozitillor dreptului comun privind incetarea contr ctelor sau
dreptului achizitorulut de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie ublica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul, conform art 223 din Lege nr
98/2016 privind achizitille publice, de a denunta unilateral un contract de achizitie publi a, de plin
drept, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără necesitatea unei alte formalit ti ŞI fără
interventia vreunei autorităti sau instante de judecată, in perioada de valabilitate a acest ia in una
dintre urmatoarele situatir
a) prestatorul se afla, la momentul atribuini contractului, în una dintre situatille are ar fl
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potnvit art 164-167 din Legea nr 98/2 16 privind
achizitille publice,

10/14

Project contract semca de organizare sesium de instrui pentru proieutul

"Orase echitatale integfarea Agendei 2030 in pollaule locale in penoada de mgrare si flux de refuglay, finanţal prin programul LUROPE AID

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atnbuit prestatorului, având în vedere o încălc re gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printi o deCizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
c) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioac ei sale de
valabilitate altfel decât în cazurile şi conditille prevăzute la art. 221 din Legea nr 98/ 016 privind
achizitille publice

20. Amendamente - clauză contractuală obligatorie
20 1 - Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la da ta înciheierli
contractului
20 2 - Părtile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, d a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi condiţille prevăzut pnn acest
contract.
20 3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive Actele adiţio ale intră în
vigoare la data semnăni acestora de către ultima parte.
20 4 — (1) Modificarea duratei de prestare se efectueaza prin act aditional incheia inair1te de
expirarea termenului de prestare initial
(2) Penoadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si n necesita a
fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata se
extind (clanfican/remedieri in perioada de receptie sau plata s a )
20 5 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri e atribuire
numai în conditille art 221 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(2) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţille art 221 din Lege în
aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească praguril prevăzute
de Legea nr 98/2016 privind achizitille publice pentru publicarea unui anunt de participare sau unui
anunt simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea apli ată pentru
atnbuirea contractului
(3) Once modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate alt el decât în
cazurile şi condiţille prevăzute la art 221 din Legea nr 98/2016 privind achizitnle publice se
realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţii e Legii nr
98/2016 privind achizitille publice
20 6 lnlocuirea personalului de specialitate se realizează numai cu acceptul achizitc rului, şi nu
reprezintă o modificare substantial'ă, aşa cum este aceasta definită în art 221 din din Legea nr
98/2016 privind achlzitille publice
21. Subcontractarea - clauză contractuală obligatorie, data este cazul
21 1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai târziu la momentul incepen executăni
contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontrac anţildr săi
implicati în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste info maţii sunt
cunoscute la momentul respectiv
(2) Prestatorul are obligaţia de a notifica achizitorului once modificări ale informaţillor pi evăzyte la
alin (1) pe durata contractului de achiziţie publică
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executăni cont actului de
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a
contractului de achizitie publică, în concliţille art. 221 din Legea nr 98/2016 privind achizitill publice
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informaţille privind numele, datele de ontaţt şi
reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiaţi publică şi
va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicati ulterior în xecutarea
contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea
contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistentei
unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în
contractul care urmează să fie îndeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii refentoare la
a) cu pnvire la furnizoni implicati în contracte de achiziţii publice de lucrăn sau de service
b) cu pnvire la subcontractanţii subcontractanţilor prestatorului sau subcontractanţs aflaţi e niveiun
subsecvente ale lanţului de subcontractare
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(7) Prestatorul este pe depltn răspunzător faţă de achizitor de modul în care ndeplineşte
contractul.
21 2 — (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţdpărţilor din contract Indeplulde de
către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită
(2) Subcontractanth îşi vor exprima optiunea de a fi plăti>i direct de către achizitor la momentul
încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de aChiziţte
publică
(3) Achizitorul efectuează plătile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când
prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respec iv achizitor,
prestator şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat,
prestatorul blochează confirmarea executăm obligatulor asumate de subcontractant
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie publică sau
atunci când se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor încheiate între restator şi
subcontractant/subcontractanti nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ultenor, astfel încât a tivităţile ce
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţillor, să fie cuprinse în contractul e achiziţie
publică
(5) Contractele prezentate conform prevedenlor alm. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi
se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică
(6) Dispozitule contractuale referitoare la drepturile si obbgatiile prestatorului precum si cele
referitoare la sanctiumle aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si subcortractantilor,
proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia şi nu at în 'cazul
prezentărit contractului de subcontractare şi a recepţiilor aferente
21 3 — (1) lnlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului în următoarele situatii•
a) inlocuirea subcontractanţilor nommalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă
ca fund realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ultenor semnăni contractului de achiziţie publică n condiţule
în care servicille ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica miţial
opţtunea subcontractării acestora,
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică
(2) Inlocuirea subcontractanţlor nominalizaţ în ofertă şr ale căror activităţi au fost mdtcăte în
ofertă ca ftind realizate de subcontractanţ nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este
aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
(3) ln cazul mlocuirti subcontractanţilor nommalizaţ în ofertă şr ale căror activi -ţt aU fost
indicate în ofertă ca fimd realizate de subcontractanti valoarea aferentă activităţilor subco tractate va
ft cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fimd subcontractată
(4) ln cazul mlocumt subcontractanţilor nommalizaţ în ofertă şr ale căror activirţ ati fost
indicate în ofertă ca flind realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de subcon ractare nu
trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior
(5) ln cazul mlocumi subcontractanţilor nominaltzaţi în ofertă şi ale căror activităţi ari fost
indicate în ofertă ca fund realizate de subcontractanti obiectul şi valoarea noului contract de
subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractan ul inittal şi
nici valoarea aferentă acestora
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanţ ultenor semnăm contractului
achiziţie
publică în condiţtle in care servicule ce urmează a fr subcontractate au fost prevăzute in o rtă fără a
se indica iniţtal opţunea subcontractării acestora, prestatorul are dreptul de a i plical noi
subcontractanti pe durata executăni contractului, cu conditia ca nominalizarea acest ra să nu
reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Legea
nr 98/2016 privind achizitiile publice
(7) Declararea unor noi subcontractanţ ultenor semnăru contractului de achiziţie ublică în
condtţile in care servtchle ce urmează a fr subcontractate au fost prevăzute in ofertă fără se indica
tmţal opţunea subcontractării acestora nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum es e aceasta
definită la art 221 din Legea nr 98/2016 privind achtzituie publice, dacă se îndeplinesc u mătoarele
conchţii cumulative
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii cn Mlor de
calificare/selecţie sau în pnvinţa aphcărn cntenului de atnbuire raportat la momentul evaluăn ofertelor,
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre utontatea
contractantă şi contractant,
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru indeplmirea contractului de
achiziţie publică,
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d) prin introducerea unus nou subcontractant nu este schimbat caracterul general şl obiectului
contractului de achizitse publică, fapt ce presupune că scopul contractulus, precum i indicatorii
principals ce caractenzează rezultatul respectivului contract rămân nemodificats.
(8) În situatia renunţamiretragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie pub "că Inicazul
In care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de către un din părts,
prestatorul are obligatia de a prelua partea/părtile din contract aferente activitătii subcon ractate sau
de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant 1n condstisle prevazute in prez ntul artscol
in legatura cu înlocuirea subcontractantslor nominalszats în ofertă şi ale căror actsvităts au f st snaicate
în ofertă ca fund realszate de subcontractanti (art 21 3 alin. 1 lit. a coroborat cu art 21.3 als 2-55
(9) In condststle alin 1 al prezentului artscol achestorul are obligatia de a solicsta rezentarea
contractelor încheiate între contractant şt subcontractantss declarats ultenor, care ă contsnă
obligatonu, cel putin următoarele elemente
a) activitătile ce urmează a fi subcontractate,
b) numele, datele de contact, reprezentantss legali ai noilor subcontractanti,
c) valoarea aferentă prestatiilor noilor subcontractanti.
(10) Noss subcontractanti au obligatia de a prezenta cu cel putin 15 zile înainte d momentul
incepens prestăns servicislor de către non subcontractanti, o declaratie pe propna răspunde e prin care
îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propuneni tehnice depus de către
contractant la ofertă, aferentă activităţis supuse subcontractăns
(11) Noss subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele şi alte documents necesare
pentru verificarea snexistentes unor sstuatii de excludere şi a resurselor/capabilitătilor cores unzătoare
părţilor de implicare în contractul de achizsţie publică
22. Cesiunea - clauză contractuală obligatorie
22.1 - Este permisă doar cesiunea creantelor născute din prezentul contract, obltgatt le născute
rămânând în sarcina părtslor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial Prestatorul
poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia servicsilor în condsţsile prevăzute de dispozstsile
Codului Csvil şi OUG nr 146/2002 privind formarea si utslizarea resurselor derulate prin trezOrena
statulus
22 2 — (1) In cazul in care tertul/tertis sustinator/sustinaton nu respecta prevederile Angajamentul ferm,
anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garanţse, achs storulus, la
solicstarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care le-ar utea avea
impotnva tertulus/tertilor sustsnător/sustinăton pentru nerespectarea obligatsilor asu ate ' prin
angajamentul ferm printr-o cessune.
(2) Cesiunea de creantă în favoarea subcontractantslor legată de partea/părtsle din contrac care sunt
indeplinste de către aceştia se realszeaza in condstisle legislatiei in vigoare
23. Forţa majoră - clauză contractuală specifica
23 1 - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
23 2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligatislor as mate prin
prezentul contract, pe toată penoada în care aceasta acţionează.
23 3 - Indeplinirea contractulus va fi suspendată în perioada de actsune a forţes major dar, fără
a prejudicsa dreptunle ce li se cuveneau părţslor până la apantia acesteia
23 4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligatsa de a notifica cele lalte părti,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şt să ia orice măsuri care îi stau la di pozsţse în
vederea Ismstăns consecintelor
23 5. - Partea contractantă care invocă Porta majoră are obligatia de a notifica cel ilalte părts
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare
23.6. - Dacă forţa majoră actionează sau se estimează că va actiona o penoada mai are de 30
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţs încetarea de plin drept a rezentulus
contract, fără ca vreuna dintre părţs să poată pretinde celeilalte daune-interese
24. Soluţionarea litigiilor - clauză contractuală specifica
24 1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate efortunle pentru a rezolva pe cale am abilă, pnn
tratative directe, orice neintelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în I gătura cu
îndeplinirea contractului
24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achszstorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod arnsabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicsta ca disp ta sa se
solutioneze de către instantele judecătoreşts competente
25. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul - clauză contractuală obligat rie
25 1 - Limba care guvernează contractul este limba română Limba de comunicare într prestator
şi achizitor este limba română, cu exceptia cazului în care părţile convin în scns, la incePutul
contractulus, asupra unes alte limbi de comunicare
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25 2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este intepretat
este legea română
26. Comunicări - clauză contractuală specifica
26.1 - (1) Once comunicare dintre părti, refentoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi î momentul
primtrn
26 2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, service postale, fax sau e-mail, cu cănditia
confirmăni în scris a primirii comunicăni
26 3 - ln cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua
notifican/adrese/instiintanicomunican etc avand acelasi obiect, transmise in temewl prezentului
contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr de fax sau adresa de
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc isi va produce efectele de la data transmiterii si nu de
la data confirmarii de primire
Parţile au
exemplar revme prestalor
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SECŢIUNEA IV — Formulare si modele de documente

Formular

nr.1

Declaratie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă
şi protectia muncii
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind
domeniul mediului, social şi relaţiilor de muncă, conform art. 51 alin (1) din Legea
98/2016

A se transmite pe hârtie cu antetul entităni legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autoritătii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,
DECLARAŢIE

Subsemnatul
împuternicit al

[numele în clar al persoanei autonzate], reprezentant
[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe

propna răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că mă angatez să
execut lucrarile pe parcursul îndeplimrii contractului, în conformitate cu reglementarile
privind domeniul mediului, social si relaţiilor de muncă, în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propna răspundere că la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligande referitoare la conditide de muncă şi de protectie a muncii, costurile aferente
îndeplimrii acestor obligani fiind incluse tn cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul îndephnirii contractului se vor respecta prevederde Legii 319/2006 a
secuntătii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare, HG 1091/2006
privind cenntele minime de secuntate şi sănătate pentru locul de muncă, Ordinul
508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protecţia muncii, Legea 307/2006
privind apărarea împotriva incendifior precum şi celelalte acte normative conexe sau
subsecvente

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)

Formular nr. 2

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

(adres de
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a)
, nr
, ehberat de
, la ata
domwdm), identificat(a) cu act de identrtate (C11 Pasaport), seria
in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
de
, CNP
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicr de
organizare sesiuni de instruire pentru proiectul "Orase echitabile: integrarea Agendei 2030 in politicile loca rn
perioada de migrare şi flux de refugiar, finantat prin programul EUROPE AID, organizată de Judeţul asi,
declar că ofertantul unic/ofertantul asociathertul sustmător/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in nictuna
dintre urmatoarele situatit
a) ofertantului unic/ ofertantului asoctat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul
consibului de administratie/organului de conducere sau de supeivizare şi/sau are actionari ori asocia(i semnificativi
persoane care sunt sot/sope, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ort care se află în relaţi comercial cu
persoane cu functii de decizie în cadrul autoritătii contractante,
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nommalizat pri tre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sope, rudă sau afin pan- la
gradul al doilea inclusw ori care se află în relatii comerciale cu persoane cu functu de decizie în cadrul autori ătii
contractante

Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functti de decizie din cadrul autoritatti contractante în ceeal ce
priveste prezenta procedură sunt
1 POPA MARICEL — Presedintele Consiliului Judetean laşt,
2. OLTEANU ROMEO — Vicepreşedintele Consibului Judetean laşi,
3 CHIRILĂ VICTOR - Vicepreşedintele Constliului Judetean laş i ,
4 VERN1CĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA — Secretarul Judetulut laşi,
5 ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Directia Juridică,
6 PORAICO MARIA — Şef Serviciu, Servictul Juridic Contencios-Administrativ, Ditectia Juridică,
7 ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economică,
8 BUHUSI ALINA MARIA - Director Executiv Adjunct, Directia Economică,
9 DOROBAT MIHAELA - Şef Serviciu, Serviciu Fmanciar Contabil, Directia Economică,
10 MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Servictul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante,
11 AFILIPOAIE MAR1ETA - Director Executiv, Directia Protecte si Dezvoltare Durabila
12 MARIUS TANASE — Sef Serviciu Proiecte si Parteneriate, Directia Proiecte st Dezvoltare Durabilă,
12 LAURA LEONTE - Consilier, Directia Proiecte si Dezvoltare Durabilă,
13 CORNELIA URSU — ConsiIier, Directia Protecte si Dezvoltare Durabilă;
14 MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitit Publice,
15 ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Directia Achizipi Publice,
16 ŞERBANOIU CATALINA- Cons Jr Directia Achizitii Publice,
F7 TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr Dtrectia Achizitit Publice,
18 BADALUTA PETRONELA - Consilier , Directia Achizitu Publice

CONSILIERI JUDEŢENI
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32.
33
34

AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
AIVĂNOAEI CONSTANTIN - ALIN
ANICULĂESI MIRCEA
APOSTOL SILVIU
AVRAM PETRU
BULGARU LIVIU - GABRIEL
CARP PETRA
CĂLIN ŞTEFAN
CĂTUR CONSTANTIN - CĂTĂLIN
CIORNIA CAMELIA
CÎTEA PETRONELA
COTIUGĂ VASILE
DANGĂ MARIUS - SORIN
DOLEANU ŞTEFAN
FLUTUR SORIN - GEORGEL
IVANCIA MIHAELA
LEBĂDĂ DOREL
MANOLACHE MIRCEA
MIHAI FLORIN
MINEA MARIUS DĂNUT
MOROŞAN CĂTĂLIN
OSTAFICIUC MARIUS EUGEN
PARASCHIV DUMITRU
STOIAN IOAN
SANDU ION - VASILE
STANCIU CRISTIAN
ŞERBAN CONSTANTIN
TĂRĂBOANTĂ IULIAN
URCACIU ION LORIN
URSANU RADU - IONEL
USCATU CONSTANTIN — MARIAN
VARTIC RALUCA
VATRA GHEORGHE ROMEO
VORNICU LIVIU GABRIEL

Subsemnatul declar că mformatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detalm şi Inteleg că autonta ea
contractantă are dreptul de a solrcrta, în scopul verificărn si confirmărn declaratulor, once documente doveditoare
tinteleg că în cazul în care această declaratie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălca ea
prevedenlor legislatiel penale privind falsul în declaratu
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevedenle art 326 « Falsul in Declaratn » dm Codul Pe al
refentor la "Declatarea necorespunzătoare a adevărulm, Jăcută unei persoane chntre tele prevăzute in art 175 s u

unei undăp în care aceasta işr desfăşoară actnntatea in vederea producern unet consecmţe Jurtffice, pentru szne 3 u
pentru altul, atunct cănd, potrwa legn ori imprejurărdor, declarapa făcută serveşte la poducerea ace ei
consecmţe, se pedepseşte cu inchtsoare de la 3 luni la 2 am sau cu amendă "
Data

Reprezentant legal al operatoruhn econo ic
(denumirea operatorulm economic si a reprezentantulm leg I)
(semnatura si stampda)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat le

reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustmere dm partea unui t rt
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertul
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 subcontractorulut

Formular nr.3
A se transmite pe hârtie cu antetul opentorultn economic care depune oferta

Formular de Oferta
Data hntroducep zwa, luna, anul]
Anunt de particrpare Pntroducets num ăt ul anunţuho de partscipare
Obiectul contractulur fintroducep obsectul contractulus din anunţul de partscipme ]
Către• Autontatea Contractantă Pntroducep denumwea]
Subsemnaţ n, ne angajă m să semnă m Contractul ce rezultă dm această achizibe şi să demară m, să realiză m şi
să finaliză m activităţile specificate în Contract în conformitate cu Caietul de sarcini şi cu Propunerea noastră
Tehnică şi Financiară
in concordantă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informaţillor furnizate de Autontatea
Contractantă până la momentul depunern Ofertei
ofertă m preţul total de
les fintroducep suma în csfre şi htere dm Propunerea Ananclarăl, fă ră
TVA, la care se adaugă TVA de

Pntroducets suma în afre şi htere],

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că
1
am examinat cu atenţre, am triţeles şi am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislaţier achrziţirlor
publice aplicabile acestei procedun, aşa cum au fost acestea comunicate prin documentele achrziţ rer, în
special dar fă ră a se Irmita la Legea nr 98/2016 şi HG nr 395/2016,
2
avem o tnţelegere completă a documentelor achrzitrer comunicate, le acceptă m în totalitate, fă ră nici
rezervă sau restricţre, tnţelegem şi acceptă m cennţe refentoare la forma, conţinutul, instrucţ rumle,
stipulă nle şi conchtule incluse în anunţ ul de participare şi documentele achrzitrer,
3
dupa ce am examinat cu atentre documentele achrziţ ier si avem o intelegere completa asupra acestora
4
5

6

7

ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente,
documentele achrzrber au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta
noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea,
am tnţeles că am avut obhgaţsa de a sclentsfica şi semnalsza Autorstăţs; Contractante, pe penoada
pregătirn Ofertei, până în data Irmită de depunere a acesteia, once omisrunr, neconcordanţe în legătură
cu şi pentru realizarea activităţilor in cadrul contractulUI,
suntem de acord şi acceptă m în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic şi comercial
asociată documentelor achrziţier şi acceptăm aceeaş i responsabilitate faţă de Autontatea Contractantă
în ce priveşte aceste documente ca şi cum noi am fi pregătrt aceste documente,
am atit, am Tnteles pe deplut acceptăm şi suntem de acord cu aplicarea indicatonlor de performanţă
mclusi în Contract ca bază pentru ermterea documentelor constatatoare, finalizarea activităţtlor şi
transmiterea rezultatelor

Suntem de acord ca Oferta noastră să ră mână valabilă pentru o penoada de
fintroducep numărul]
zile de la data depuneni Ofertelor ş i că transmiterea acestei Oferte ne va ţine ră spunzăton Suntem de acord
că aceasta poate fi acceptată în once moment înainte de expirarea perroader mentronate
Subsemnatul, in calltate de reprezentant al Ofertantulur pntroducep denumsrea completă] în această
procedură declar că
1 nu am făcut ş i nu vom face nrcro încercare de a mduce în eroare alţ i operaton economici pentru a
depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona compebtra
2 noi, împreună cu subcontractanţir şi terţ ii susţmăton nu ne află m în nici o situaţ re de conflict de interes,
aşa cum este acesta descris în Legea nr 98/2016 ş i ne angajă m să anunţă m imediat Autontatea

4

3 am otit şi inteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentapa de Atribuire, inclusiv dar
fă ră a se limrta la cupnnsul articolelor privind cazunle de denuntare unilaterală din contract şi acceptăm
expres continutul lor ş i efectele lor lundice
4 până la încheierea şi semnarea contractului de achizte publică de servica această Ofertă, impreună cu
comunicarea transmisă de Autontatea Contractantă fintroducett denumireo Autoritătii Contractante],
prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angaiament ferm pentru noi
5 Preciză m că nu depunem Ofertă Alternativă
6 intelegem că Autontatea Contractantă
a nu este obligată să continue această procedură de atriblare şi că îşi rezervă dreptul de a
anula procedura în once moment ca urmare a Tntruniro conchtolor stablite la art 212 şi
213 din Legea nr 98/2016
b nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut pret sau once altă Ofertă pe care o
poate primi
c în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudlco determmate de situatole
mentionate antenor şi garantăm că nu vom pne Autontatea Contractantă răspunzătoare
într-o astfel de situaţe
7 Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigură m o garanţe de bună execupe de
Ontroducep procentul stabdit în Anuntul de portiopore] dm pretul Contractului
8 Confirmă m că nu participă m în cadrul acestei procedun pentru atnbtorea Contractulw pentru care
ca membru într-o
transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă
asociere, în calitate de subcontractant)
9 Văzând prevedenle art 57, alin. (1), art 217, alm (5) şi alin (6) dm Legea nr 98/2016, art 123, alin (1)
din HG nr 395/2016 şi art 19, alin (1) şi alin (3) din Legea nr 101/2016 preciză m că pă rple/informatole
din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidential pentru
a nu preiudicia mteresele noastre legmme în ceea ce pnveste secretul comercial şi dreptul de
proprietate intelectuală
Nr Crt

Refennta dm Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

Pntroducett numărul pagtml, de la paragraful nr.. la paragraful nr.
1

. Pntroducep tnformatta]

2

. Pntroducet, informaţio]

]

De asemenea, în virtutea art 123 alin (1) din HG nr 395/2016, preciză m că motivele pentru care
pă rple/informatole mai sus mentionate din Propunerea Tehnică Şi din Propunerea Financiară sunt
confidentiale sunt următoarele
Nr Crt

Motivele pentru care părplehnformatole mai sus menţonate din
Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidenpale

1

fprezentati motivul]

2

[prezentaţi motivul]

Numele semnatarului
Capantatea/calitatea semnatarului Ofertei

Formular nr.

Formular GBE - Mod
A se transmite pe hârtie cu antetul instituttet financiare cat e fut nizează garantia
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subiect: Garantie nr.
Garanpe financiară pentru buna execupe a contractulut de achtztlie publică (denumirea
nr (numărul contractulut)

contractulut)
Lot
Cu

privire

la

înn e
Contraclanta
subsemnatit

conu actul

de

achtztpe

publică

sus

menttonat,

închet a

(denumirea prestatorulut), în calttate de prestator st Autorttatea
Judeţul lasţ reprezentata prin Consibul Judetean lasţ în calitate de achnitor, no t,
.(denumirea institutto financiare), având sediul inregistrat la

.

(adresa sedtultu social al tnstituttet financtare), ne obltgăm prtn prezenta
necondnionat, respectiv la prima cerere a beneficiarulm, pe baza declarapet acestuta cu privire la
culpa persoanei gat antate, şi irevocabil fată de achtzttor să plăttm once sumă cetută de acesta, până la
concurenta sumer de

(cuantumul garantlet de bună executte), reprezentând 5% din

preml conttactulut tespectiv, exclustv TVA
Plata va fi efectuată în ler , în contul spectficat de către Autontatea cormactantă Plata se va face
în termenul mentionat în cerete
Prezenta garantie este valabilă până la data de
În cazul în care părple
contractante sunt de acord să prelungească penoada de valabilitate a acestet garantu sau să modifice
unele preveden contractuale care au impact asupra angaţamentutut asumat de not prm această garantie,
se va obtme acordul nostm în prealabil, în caz contrar prezenta garantie incetându-st valablIttatea la
tennenul speoficat
Legea aplicabilă acestei garanţn este legea română. Once dispută legată de prezenta garantle va
fi defentă instantelor competente matertal dm România
Nume

Functie

Semnătura

Data
Numele şi functia persoanet/persoanelor tate semnează in numele msfituttel fmanciare trebute mdicate

