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Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza s5 achizitioneze
Servicii de administrare, mentenanta Si suport tehnic „Soft economic pentru venituri,
fonduri speciale si recuperari creante", prin achizitie directs, Si invita pe cei interesati sä
depuna oferte In acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul la0;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare *i Slant nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi, telefon 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie directs;
4. Sursa de finantare: Bugetul propriu al Consiliului Judetean laqi.
5. Valoarea estimata: 36000 lei fara TVA si reprezinta valoarea pentru perioada
01.01.2021 - 31.12.2021 in functie de care se vor depune si evalua ofertele.
Valoarea maxima estimata a serviciilor este de 48000 lei fara TVA *i reprezinta
valoarea ce contine si posibile suplimentari pans la 30.04.2022 ale cantitatilor de
servicii deja achizitionate, conf. prevederilor art. 165 alin (1) din Hotararea
Guvernului nr. 395/2016 — Norme metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicalacordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nivelul maxim !Ana la care va fi posibila o
astfel de suplimentare pentru perioada 01.01.2022 — 30.04.2022 este de 12000 lei
fara TVA.

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Cod CPV: 72261000-2 Servicii de asistenta pentru software (Rev.2);
8. Durata contractului de prestari servicii: de la data inscrisa in ordinul de incepere a
prestarli serviciilor si !Ana Ia data de 31.12.2021, cu posibilitate de prelungire a
contractului prin Act aditional Ia contract !Ana Ia data de 30.04.2022, conditionat de
existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor
art. 165 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016. Data de incepere a
contractului va fi notificata de catre Beneficiar prin ordin de incepere.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de Ia data depunerii ofertelor.
10. Data limits de depunere a ofertelor: 15.12.2020, ora 10.00.
11. Conditii contract: Garantia de buns executie a contractului se va constitui in cuantum de
5% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din
proiectul de contract (Formular 6 — model de scrisoare de garantie de buns executie).
12.Oferta va contine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunerea tehnica si propunerea
financiard.
Propunerea tehnica va cuprinde urmatoarele documente:
- descrierea tuturor serviciilor prezentate in caietul de sarcini.
- ofertantii vor depune toate documentele solicitate prin caietul de sarcini;
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale —
formular 3;
- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara ca Ia elaborarea
ofertei sale a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii - formular 4,
Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele documente:
- Formularul de °feria — formularul 5.
Valoarea ofertei va fi prezentata in lei Vara TVA, cu TVA explicitat separat. In
formularul de oferta va fi specificata valoarea lunara si valoarea totals a serviciilor.
13. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generals in format tiparit prin servicii postale /
de curierat/prin livrare directs Ia: sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ul Stefan cel
Mare si Stant nr. 69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod postal 700075,
Romania, astfel: LUNI — JOI : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise Ia
adresa de e-mail achizitii.publice©icc.ro, Orli Ia data limita de depunere a ofertelor.
14. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi
www.icc.ro sectiunea „Achizitii publice - Licitatii", de pe site-ul http://sicap-prod.e2

licitatie.ro/pub, sectiunea Publicitate-anunturi sau poste fi obtinuta in format electronic de
la sediul autoritatii contractante, Judetul

- Consiliul Judetean

Directia Achizitii

Publice.

DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminita MU$CHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii
in solidar cu intocmitorul inscrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER,
Mariana PIETRARU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea,legafitatea intocmitli ace ui insctis oficial

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de administrare, mentenanta si suport tehnic „Soft economic
pentru venituri, fonduri speciale si recupera-ri creante"

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,
in solider cu intocmitorul inscrisului

1

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicil de administrare, mentenanta si suport tehnic „Soft economic
pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante"

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
rectitudinea,legalitatea into frit acestui InscrM oficial

Documentatia de atribuire se structureala astfel:
• SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA II - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale obligatorii.
• SECTIUNEA III - Formulare Si modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Directia Economia
Serviciul Fonduri Speciale, Sintea si Recuperare Creante
Nr. 3 9,6

c52C Af

2020

CAIET DE SARCINI
Servicii de administrare, mentenanta si suport tehnic "Soft economic pentru venituri, fonduri speciale $i
recuperari creante"
Caietul de sarcini define$te natura serviciilor de administrare, mentenanta si suport tehnic asigurate
pentru sistemul informatic "Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante"
al Judetului Ia$i — Consiliul Judetean Iasi $i este intocmit pornind de la resursele informatice
existente.
1..Obiectivul este de a se asigura servicii de administrare, mentenanta si suport tehnic a "Soft — lui
economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante", astfel ineat Serviciul Fonduri
Speciale, Sinteza si Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice sa aiba intr-un timp cat mai
scull informatiile necesare activitatii curente sau procesului decizional, cu un grad sporit de acuratete.
2. Durata Contractului de servicii va fi de la data inscrisa in ordinul de incepere a prestarii serviciilor,
pans la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin Act Aditional la Contract,
parks la data de 30.04.2022. Data de incepere a contractului va fi notificata de catre Beneficiar prin
ordin de incepere.
3. Clasificarea serviciilor.
3.1. Administrarea "Soft - ului economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante"
3.1.1. Aceasta activitate se aplica "Soft - ului economic pentru venituri, fonduri speciale si
recuperari creante" al Beneficiarului.
Principalele activitati care se presteaza sunt:
3.1.2. Instalare upgrade-girl $i corectii software;
3.1.3. Intretinere conturi client prin: introducere not utilizatori, grupuri de utilizatori, scoatere
utilizatori, modificari drepturi de acces, parole, etc.;
3.1.4. Rezolvare neconformitati in functionare;
3.1.5. Asigurare asistenta tehnica in utilizarea aplicatiei software (modulele: PROTAXI. PROSYS.
FONDURI SPECIALE);
3.1.6. Reconfigurare/reinstalare a soft-ului in cazul in care configurarile existente genereaza
functionari defectuoase ale acestuia;
3.1.7. La cererea personalului care utilizeaza modulele PROTAXI, PROSYS $i FONDURI
SPECIALE, prestatorul va executa upgrade-uri ale modulelor mentionate;
3.1.8. Refacere date in cazul aparitiei incidentelor.
1
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3.2. Mentenanta aplicatiei Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante:
3.2.1. Procesul de mentenanta consta in interventii/operatiuni care se efectueaza permanent pentru
functionarea optima a soft-ului, ajustarea soft-ului si a documentelor corespunzatoare emise din rularea
soft-ului, ca urmare a problemelor/disfunctionalitatilor detectate sau a necesitatii de a perfectiona
sistemul software, respectiv de extindere a setului de functionalitati oferite de soft sau pentru a
implementa optimizari de nature sä imbunatateasca performanta sistemului, precum si a modificarilor
impuse de legislatie.
Mentenanta software se refera la:
- interventii/operatiuni care se efectueaza permanent;
mentenanta corectiva, adica procesul prin care se aduc modificari asupra sistemului software
pentru a corecta probleme de functionare — defecte — descoperite in timpul exploatarii;
mentenanta evolutiva (adaptiva), adica procesul prin care se aduc modificari asupra sistemului
software pentru imbunatatirea sistemului, pentru a raspunde unor noi cerinte din partea
beneficiarului, respectiv:
o extinderi/adaptari/modificari ale unor functionalitati existente;
o implementarea unor noi functionalitati in sistem.
3.2.2. Acest serviciu are ca scop asigurarea bunei functionari a aplicatiei Soft economic pentru
venituri, fonduri speciale si recuperari creante existent la Beneficiar.
Procesul de mentenanta software consta din:
A) Interventii/operatiuni permanente care au ca scop asigurarea unei functionari corecte,
Intretinerea permanenta a soft-ului, monitorizarea aplicatiilor, urmarirea si configurarea
aplicatiilor in sensul unei exploatari in conditii optime, etc.;
B) Mentenanta corectiva:
1. Instalare corectii software;
2. Intretinere conturi client prin: introducere noi utilizatori, grupuri de utilizatori, scoatere utilizatori,
modificari drepturi de acces, parole, etc.;
3. Rezolvare neconformitati in functionare;
4. Reconfigurare/reinstalare a soft-ului in cazul in care configurarile existente genereaza functionari
defectuoase ale acestuia;
5. La cererea personalului care utilizeaza modulele PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE.
prestatorul va executa upgrade-uri a modulelor mentionate;
6. Refacere date in cazul aparitiei incidentelor;
7. Reconfigurare sau alte actiuni menite sa restabileasca functionalitatea soft-ului instalat pe
echipamentele Beneficiarului in cel mai scurt timp posibil, pentru a nu intrerupe activitatea
Beneficiarului;
8. Remedierea defectiunilor/incidentelor trebuie sä fie efectuata de o echipa de specialisti ai
Prestatorului sau cel putin de o persoana calificata functie de modulul implicat (PROTAXI, PROSYS
sau FONDURI SPECIALE) si de prioritatea stability de catre Beneficiar.
9. Beneficiarul va consemna si inregistra defectiunea/incidentul pe platforma Help al Prestatorului si
totodata va contacta telefonic persoana desemnata de catre Prestator, conform punctului 15. in vederea
evaluarii defectiunii/incidentului. Persoana desemnata impreuna cu echipa Prestatorului defineste si
incadreaza defectiunea/incidentul intr-o anumita categorie/nivel de defectiune/incident si stabileste de
comun acord cu Beneficiarul termenul de rezolvare a defectiunii/incidentului functie de gravitatea
acestora si urgenta activitatilor impusa de termenele care trebuie respectate.
Nivelurile defectiunilor/incidentelor pot fi: minore (eroare minors, care nu impiedica desfawrarea in
bune conditii a activitatii utilizatorilor — nu afecteaza functionalitatile soft-ului), medii (impactul
reprezinta un inconvenient care necesita solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor, exista cel
putin o cale de a ocoli defectul — afecteaza functionalitatile soft-ului), majore (nicio solutie alternative
nu este disponibila, dar activitatea utilizatorilor poate totusi continua, insa limitata la componentele
neafectate — impact asupra functionarii soft-ului, impiedicand desfasurarea in conditii normale a
activitatii utilizatorilor) si critice (problema impiedica desfasurarea activitatii, activitatea in cadrul
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sistemului este afectatd si nu mai poate continua, pierderea functionalitailor devenind critics - intreg
sistemul este nefunctional).
Persoana desemnatd, conform punctului 15, se va deplasa in timpul programului de lucru al
Beneficiarului la sediul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi dacd defectiunile/incidentele sunt
majore sau critice, intrucat prezenta acesteia va contribui la remedierea defectiunilor/incidentelor intrun interval de timp mai scurt, si implicit respectarea termenelor, ca urmare a suportului specializat
acordat Beneficiarului la problema identificata si/sau a transpunerii solicitarilor Beneficiarului in
relatia cu Prestatorul.
10. In cazul defectiunilor/incidentelor medii, majore si critice, termenul de rezolvare a
defeetiunii/incidentului va fi afisat pe platforma Help a Prestatorului in termen de 24 de ore de Ia
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului.
11. In cazul defectiunilor/incidentelor minore, acestea se remediazd in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului. In cazuri urgente
impuse de termene, perioada de rezolvare a defectiunilor/incidentelor minore va fi mai mica de 24 ore.
remedierea realizdndu-se de Prestator in urma apelului/solicitarii telefonice si inregistrarea
defectiunii/incidentului (sesizarii) pe platforma Help de care Beneficiar.
12. Dupd testarea sistemului de care Beneficiar in urma rezolvdrii defectiunilor/incidentelor,
Beneficiarul confirms rezolvarea problemei pe platforma Help a Prestatorului.
13. Prestatorul va intocmi pand Ia data de 5 ale lunii urmatoare celei raportate (anterioare), Raportul
lunar al serviciilor prestate care va include interventiile/operatiunile care se efectueazd lunar pentru a
asigura functionarea soft-ului, precum $i sesizdrile primite si rezolvarea acestora pentru verificarea
respectarii termenului de care Beneficiar.
14. In cazul in care, din vina exclusivd a Prestatorului, acesta nu indeplineste obligatiile asumate prin
contract referitoare la punctul B)., Beneficiarul va deduce din pretul contractului, ca penalitdti o sums
de 36 lei/ord de intarziere pentru depasiri al timpilor de rezolvare prevazut la punctele 10 sau 11, dar
nu mai mult de 3.570 lei intr-o lung calendaristicd.
15. Prestatorul va face dovada ca are cel putin o persoand angajata care poate interveni la sediul
Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi atunci cand este necesard prezenta acestuia (conform punctului
9), pentru identificarea defectiunilor/incidentelor care survin in fiecare modul, respectiv PROTAXI,
PROSYS si FONDURI SPECIALE, stabilirea categoriei/nivelului de defectiune/incident, precum si
gestionarea si remedierea defectiunilor/incidentelor. Se vor prezenta acte doveditoare: certificari,
datele de contact ale persoanelor care vor raspunde de activitatea de remediere a
defectiunilor/incidentelor, precizari ale obligatiilor pe care le are fiecare persoana.
16. Persoana desemnata la punctul 15 realizeazd primul nivel de suport specializat si transferul care
grupul de suport specializat al Prestatorului, asigurd relatia dintre Prestator si Beneficiar, fumizeazd
datele de contact a persoanelor responsabile cu rezolvarea defectiunilor/incidentelor, urmareste modul
de rezolvare a sesizarilor, etc.
17. Obligatii care trebuie indeplinite pentru modulul:
a) PROTAXI
Asigurarea:
- functiondrii tuturor etapelor — in cazul creantelor fiscale si bugetare, respectiv notificare debit
(titlu de creanta + anexa), inspectie (decizie de impunere + anexa, note contabild), executare
silica (somatie, titlu executoriu, note contabila, adresa de infiintare poprire, adresa de instiintare a
debitorului despre infiintarea popririi, precum si a rapoartelor care se emit prin modulul
PROTAXI;
- functiondrii tuturor etapelor — in cazul creantelor stabilite prin hotdrare judecatoreasca,
respectiv executare silita (somatie, note contabild, adresd de infiintare poprire. adresa de
instiintare a debitorului despre infiintarea popririi, precum si a rapoartelor care se emit prin
programul PROTAXI;
- functiondrii tuturor etapelor pentru sectiunea Creante/incasari;
- realizdrii importului notelor contabile de constituire a debitului si a veniturilor din PROTAXI in
PROSYS;
- efectudrii calculului corect al sumelor principale datorate si accesoriilor;
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preluarii corecte si exacte a sumelor datorate in formularele, anexele si rapoartele emise in
PROTAXI;
efectuarii corecte si exacte a rapoartelor distinct pentru: fiecare debitor (fise de cont pentru
operatiuni diverse — extras partener, Lisa plati, fise partener, etc.), sursa de finantare. cont bancar.
cod IBAN. tip partener, creanta fiscala si bugetard, impunere, procedure de executare silita.
precum $i pe total;
vizualizani rapoartelor in ProViewer in format tabelar (borduri linii si coloane);
efectuarii stingerii debitelor functie de platile efectuate de debitor, in once etapa (situatii, titlu de
creanta, inspectie, executare silita, poprire) in modul solicitat de Beneficiar;
atentionarii/avertizarii utilizatorului prin afisarea unui mesaj de eroare atunci cand se efectueaza
stingerea debitelor iar suma virata de catre persoana fizica/juridica este mai mica decat suma
propusa de catre utilizator a fi stinsa sau suma ramasa de stins este mai mica decat suma propusa
de catre utilizator a fi stinsa;
introducerii de parametrii noi: parteneri distinct pentru persoane fizice $i persoane juridice, tipuri
de venituri distinct pentru fiecare sursa de finantare, tipuri de taxe, tipuri de creante, articole
(cont sursa), matricole, etc.
introducerii de scheme de contare pentru sursele de finantare nou adaugate si corelarea for cu
modulul PROSYS;
introducerii datelor in Situatii in orice moment;
efectuarii stergerii oricaror informatii introduse in situatii, a documentelor de plata pentru
efectuarea stingerii debitelor, a datelor introduse in diferitele etape din PROTAXI (titlu de
creanta, somatii, titluri executorii, decizii de impunere, adrese de infiintare poprire, adrese de
instiintare a debitorului de inflintarea popririi), etc., in orice moment, daca nu au fost incheiate
situatiile financiare;
introducerii/stergerii datelor in sectiunea Creante/incasari in orice moment in functie de
drepturile stabilite pe utilizatori;
diferentierii utilizatorilor functie de drepturile de modificare $i/sau citire, respectiv aplicatia sa
permita blocarea modificarii, $tergerii sau supraincarcarii inregistrarilor din baza de date in cazul
in care utilizatorii nu au aceste drepturi;
exportului formularelor, anexelor si rapoartelor in Excel, Word, Adobe Reader.
generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
modificarii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROTAXI;
incarcarii formularelor (titlu de creanta, somatie, titlu executoriu, decizie de impunere, adresa de
infiintare poprire, adresa de instiintare a debitorului despre infiintarea popririi, etc.) emise din
modulul PROTAXI, in conformitate cu modificarile impuse de legislatia in vigoare;
unui timp de raspuns mic pentru gasirea, prelucrarea $i actualizarea informatiilor din baza de date
PROTAXI;
respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROTAXI;
respectarii termenului de actualizare a modulului PROTAXI;
rezolvarii oricarei neconformitati/defectiuni in functionare;
oricaror operatiuni care conduc la buna functionare a modulului PROTAXI.

b) PROSYS IS
Asigurarea:
- modificarii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROSYS;
- actualizarii: planului de conturi, nomenclatoarelor parteneri, scheme contare inclusiv formule;
- modificarii perioadei de lucru utilizator in functie de optiunile utilizatorului;
- realizarii importului notelor contabile din modulul PROTAXI in modulul PROSYS, dupe centre
de cost, respectand formularul detaliat cat si cel simplificat solicitate de ANAF, introducerea de
noi parametri;
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realizarii notelor contabile privind: sumele solicitate/primite de la Autoritatile de Management
pentru proiectele derulate la nivelul Consiliului Judetean Iasi si institutiilor subordonate, alte
inregistrari contabile la nivelul Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante;
vizualizarii notelor contabile pentru: formularul simplificat, formularul detaliat, centrul de cost,
administrator;
cautarii/listarii notelor contabile dupe: data, centru de cost, numar note contabila, etc.
realizarii notelor de inchidere a conturilor de venituri *i alte inchideri;
realizarii fiselor cont pe capitole, articole, centru de cost;
realizarii fiselor cont sintetice si analitice;
realizarii fiselor cont pentru operatiuni diverse;
vizualizarii fiselor cont pentru un cont, cumulate, centre de cost si alti parametri selectati de catre
utilizator:
realizarii corecte si conform legislatiei a balantei sintetica, analitice, lunara, trimestriala *i
anuala;
vizualizarii balantei sintetica, analitice, lunard si alte perioade introduse de catre utilizator. pe
centre de cost, cu 3 - 5 egalitati, pe toate conturile sau distinct pentru un cont si alte optiuni
stabilite de utilizator;
realizarii registrelor jurnal, inventar, Cartea Mare $i alte documente impure de legislatia in
vigoare;
realizarii jurnalului notelor contabile si jurnalul inregistrarilor pe centru de cost;
realizarii corecte si conform legislatiei a Anexelor la situatiile financiare trimestriale si anuale;
listarii si/sau importului in Excel, Word, Adobe Reader a tuturor documentelor create in modulul
PROS YS:
preluarii automate a soldurilor anului precedent;
introducerii datelor in modulul PROSYS, in orice moment, cu respectarea datelor de raportare;
efectuarii stergerii oricaror informatii introduse eronat, dace nu au fost incheiate situatiile
financiare;
generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
unui timp de raspuns mic pentru gasirea, prelucrarea *i actualizarea informatiilor din baza de date
PROSYS;
respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROSYS;
respectarii termenului de actualizare a modulului PROSYS;
rezolvarii oricarei neconformitati/defectiuni in functionare;
vizualizarii tuturor documentelor realizate in modulul PROSYS de cam Serviciul Financiar
Contabil - Directia Economics, de la momentul implementarii soft-ului de catre S.C. Prosoft ++
SRL la Judetul Iasi - Consiliul Judetean
blocarii modificarii directe, stergerii sau supraincarcarii inregistrarilor din baza de date, existand
posibilitatea diferentierii utilizatorilor: cu drept de modificare si/sau citire;
oricaror operatiuni care conduc la buna functionare a modulului PROSYS.

c) FONDURI SPECIALE:
Asigurarea:
functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Proiecte„;
introducerii de parametrii not in nomenclatorul actelor normative (Tip act normative, Acte
normative) ;
definirii criteriilor de grupare a unitatilor administrative teritoriale si a lucrarilor pentru care se
solicita finantarea (Criterii grupare UAT);
introducerii Programelor. Subprogramelor si a domeniilor specifice unui proiect de investitie
(Structure program investitie);
- constituirii nomenclatorului de parteneri pe grupe (Parteneri);
- introducerii surselor de provenienta a sumelor pentru finantarea programelor de investitii (Sursa
alocatii);
5

- introducerii informatiilor cu privire la Contractele de Finantare (Contract Finantare) si ale
actelor aditionale aferente contractelor de finantare — (Act Aditional Contract de Finantare);
- introducerii informatiilor cu privire la Conventiile de Finantare — (Conventie de Finantare) si ale
actelor aditionale la Conventiile de Finantare (Act Aditional Conventie Finantare);
- inregistrarii facturilor aferente Contractelor de lucrari (Facturi lucrari);
- inregistrarii ordinelor de plata de transfer/alocare a sumelor cat si a ordinelor de plata catre
executantii lucrarilor (Ordine de plata);
- efectuarii stergerii oricaror date introduse in situatii.
- functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Rapoarte„
- generarii si listarii tuturor rapoartelor cuprinse in modulul ,Rapoarte,: rapoarte de evidenta a
facturilor (Lista facturi, Centralizator facturi, Situatie Program). a notelor contabile (Kota
Contabila) si a fiselor de cont pe fiecare obiectiv (Fisa cont obiectiv), a situatiei centralizatoare
pe program (situatie program centralizatA), a deconturilor justificative pe program/subprogram
(Decont, Decont Justificativ), lista lucrarilor finantate si evidenta a programelor (Lista lucrari.
Evidenta program, Situatie program. Grad realizare program):
- actualizarii permanente a machetelor din modulul Rapoarte, functie de legislatia in vigoare;
- respectarii termenului de actualizare a modulului Fonduri Speciale;
- respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in Modulul Fonduri Speciale;
functionarii tuturor optiunilor din Modulul Anexe;
- introducerii de date in Modulul Anexe, culegere date anexe;
- generarii si listarii anexelor lunare/trimestriale/anuale.
18. Prestatorul va fi responsabil cu intretinerea/ instalarea/ reinstalarea/ configurarea/ updatarea
corecta si eficienta a Soft - ului economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante.
C) Mentenanta evolutiva:
I. intretinere conturi client prin: introducere noi utilizatori, grupuri de utilizatori, scoatere utilizatori,
modificari drepturi de acces, parole;
2. Instalare de upgrade-uri software necesara pentru actualizarea software-ului instalat al
Beneficiarului functie de cerintele personalului care utilizeaza modulele Soft-ului sau functie de
legislatia in vigoare si cu documentatia aferenta pusa la dispozitie de catre Beneficiar;
3. Upgrade-urile software pot include noi caracteristici si functionalitati aferente modulelor existente,
corectii pentru problemele de soft;
4. Remediere defectiuni software prin actiuni de aplicare de corectii software;
5. Instalare corectii software necesara pentru rezolvarea unor erori de functionare si pentru
actualizarea soft-ului functie de legislatia in vigoare si de solicitarile Beneficiarului, referitoare la
formulare, rapoarte, anexe la situatii financiare, inregistrari contabile, etape in procedura de executare
silita, tipuri de venituri si modalitati de recuperare a acestora, etc.
6. Reconfigurare sau alte actiuni menite sa restabileasca functionalitatea soft-ului instalat pe
echipamentele Beneficiarului in eel mai scurt timp posibil;
7. Asigurare actualizari software: majore (versiuni noi, cu functionalitati suplimentare introduse) si
minore (incomoditate in lucru sau care au influenta negativa asupra productivitalii sau securitatii
sistemului, precum si care limiteaza functionalitatea sistemului - fara Intreruperea procesului
tehnologic);
8. Clarificarea modului de utilizare sau de configurare al produsului/componentelor instalate pe
echipamentele Beneficiarului,
9. Prestatorul va pune la dispozifia Beneficiarului un manual in limba romans referitor la actualizarile
software.
1 0.Mentenanta
software/problemele
detectate
in
timpul
exploatarii/remedierea
defectiunilor/incidentelor trebuie sa fie efectuata de o echipa de specialisti ai Prestatorului sau eel putin
de o persoana calificata functie de modulul implicat (PROTAXI, PROSYS sau FONDURI
SPECIALE) si de prioritatea stability de care Beneficiar.
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11. Beneficiarul va consemna si inregistra solicitarea de actualizare software/remediere a
defectiunilor/incidentelor pe platforma Help al Prestatorului si totodata va contacta telefonic persoana
desemnata de cave Prestator, conform punctului 17, in vederea evaluarii situatiei solicitate. Persoana
desemnata impreuna cu echipa Prestatorului evalueaza solicitarea de actualizare software sau defineste
si incadreaza defectiunea/incidentul intr-o anumita categorie/nivel de defectiune/incident si stabileste
de comun acord cu Beneficiarul termenul de actualizare software sau de rezolvare a
defectiunii/incidentului functie de gravitatea acestora si urgenta activitatilor impusa de termenele care
trebuie respectate.
Nivelurile defectiunilor/incidentelor pot fi: minore (eroare minors, care nu impiedica desfasurarea in
bune conditii a activitatii utilizatorilor — nu afecteaza functionalitatile soft-ului), medii (impactul
reprezinta un inconvenient care necesita solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor, exists cel
putin o tale de a ocoli defectul — afecteaza functionalitatile soft-ului), majore (nicio solutie alternative
nu este disponibila, dar activitatea utilizatorilor poate totusi continua, insa limitata la componentele
neafectate — impact asupra functionarii soft-ului, impiedicand desfasurarea in conditii normale a
activitatii utilizatorilor) si critice (problema impiedica desta'surarea activitatii, activitatea in cadrul
sistemului este afectata si nu mai poate continua, pierderea functionalitatilor devenind critics - intreg
sistemul este nefunctional).
Persoana desemnata, conform punctului 17, se va deplasa in timpul programului de lucru al
Beneficiarului la sediul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi dace defectiunile/incidentele sunt
majore sau critice si actualizarile software nu sunt complexe, intrucat prezenta acesteia va contribui la
remedierea defectiunilor/incidentelor intr-un interval de limp mai scurt si la respectarea termenelor, ca
urmare a suportului specializat acordat Beneficiarului la problema identificata $i/sau a transpunerii
solicitarilor Beneficiarului in relatia cu Prestatorul.
12. In cazul actualizarilor software/a defectiunilor/incidentelor medii, majore si critice, termenul de
rezolvare a defectiunii/incidentului va fi afisat pe platforma Help a Prestatorului in termen de 24 de ore
de la inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului.
13. In cazul defectiunilor/incidentelor minore, acestea se remediaza in termen de24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului. In cazuri urgente
impuse de termene, perioada de rezolvare a defectiunilor/incidentelor minore va fi mai mica de 24 ore,
remedierea realizandu-se de Prestator in urma apelului/solicitarii telefonice si inregistrarea
defectiunii/incidentului (sesizarii) pe platforma Help de catre Beneficiar.
14. Dupe testarea sistemului de catre Beneficiar in urma actualizarii software a rezolvdrii
defectiunilor/incidentelor, Beneficiarul confirms rezolvarea problemei pe platforma Help a
Pres tatorul ui.
15 Prestatorul va intocmi pans la data de 5 ale lunii urmatoare celei raportate (anterioare), Raportul
lunar al serviciilor prestate care va include interventiile/operatiunile care se efectueaza lunar pentru a
asigura functionarea soft-ului, precum $i sesizarile primite si rezolvarea acestora pentru verificarea
respectarii termenului de catre Beneficiar.
16. In cazul in care, din vina exclusive a Prestatorului, acesta nu indeplineste obligatiile asumate prin
contract referitoare la punctul C., Beneficiarul va deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sums
de 36 lei/ors de intarziere pentni depasiri al timpilor de rezolvare prevazut la punctele 12 sau 13, dar
nu mai mult de 3.570 lei intr-o lung calendaristica.
17. Prestatorul va face dovada Ca are cel putin o persoana angajata care poate interveni la sediul
Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi atunci and este necesara prezenta acestuia (conform punctului
11), pentru actualizarile/modificarile/corectiile software/ care survin in fiecare modul, respectiv
PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE, identificarea defectiunilor/incidentelor care survin in
fiecare modul, respectiv PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE, stabilirea categoriei/nivelului
de defectiune/incident, precum si gestionarea si remedierea defectiunilor/incidentelor in vederea
respectarii termenelor. Se vor prezenta acte doveditoare: certificari, datele de contact ale persoanelor
care vor raspunde de activitatea de remediere a defectiunilor/incidentelor, precizari ale obligatiilor pe
care le are fiecare persoana.
18. Persoana desemnata la punctul 17 realizeaza primul nivel de suport specializat sl transferul catre
grupul de suport specializat at Prestatorului, asigura relatia dintre Prestator si Beneficiar, furnizeaza
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datele de contact a persoanelor responsabile cu actualizarea software, rezolvarea
defectiunilor/incidentelor, urmareste modul de rezolvare a sesizarilor, etc.
19. Obligatii care trebuie indeplinite pentru modulul:
a) PROTAXI
Asigurarea:
- actualizarii formularelor emise din PROTAXI, respectiv titlu de creanta, somatic, titlu
executoriu, adresd de infiintare poprire, adresa de instiintare a debitorului despre infiintarea
popririi, decizia de impunere si anexele acestor formulare, precum si a rapoartelor. conform
solicitarilor Beneficiarului si modificarilor legislative;
- introducerii de noi functionalitati, reconfigurari, actiuni, etape, inregistrari contabile,
caracteristici, etc., conform solicitarilor Beneficiarului Si modificarilor legislative;
- functionarii tuturor etapelor — in cazul creantelor fiscale si bugetare, respectiv notificare debit
(titlu de creanta + anexa), inspectie (decizie de impunere + anexa, note contabile), executare
silita (somalie, titlu executoriu, note contabile, adresa de infiintare poprire, adresa de instiintare a
debitorului despre infiintarea popririi), precum si a rapoartelor care se emit prin modulul
PROTAXI;
- functionarii tuturor etapelor pentru sectiunea creante/incasari;
- functionarii tuturor etapelor — in cazul creantelor stabilite prin hotardre judecatoreasca.
respectiv executare silita (somatic, note contabild, adresa de infiintare poprire. adresd de
instiintare a debitorului despre infiintarea popririi, precum si a rapoartelor care se emit prin
programul PROTAXI;
- realizarii importului notelor contabile de constituire a debitului din PROTAXI in PROSYS.
- efectuarii calculului corect al sumelor principale datorate si accesoriilor;
- preluarii corecte si exacte a sumelor datorate in formularele, anexele si rapoartele emise in
PROTAXI;
- efectuarii corecte si exacte a rapoartelor distinct pentru: fiecare debitor (file de cont pentru
operatiuni diverse — extras partener, fisa plati, fisa partener, etc.), sursa de finantare, cont bancar.
cod IBAN, tip partener, creanta fiscala si bugetara, impunere, procedura de executare silita.
precum si pe total;
- efectuarii stingerii debitelor functie de platile efectuate de debitor, in once etapa (situatii. titlu de
creanta, inspectie, executare silitd, poprire) in modul solicitat de Beneficiar;
- atentionarii/avertizarii utilizatorului prin afisarea unui mesaj de eroare atunci cand se efectueaza
stingerea debitelor iar suma virata de catre persoana fizica/juridica este mai mica decat suma
propusa de catre utilizator a fi stinsa sau suma ramasa de stins este mai mica decat suma propusa
de catre utilizator a fi stinsa;
- introducerii de parametrii noi: parteneri distinct pentru persoane fizice si persoane juridice, tipuri
de venituri distinct pentru fiecare sursa de finantare, tipuri de taxe, tipuri de creante, articole
(cont sursa), matricole, etc.
- introducerii/stergerii datelor in sectiunea Creante/incasari in once moment in functie de
drepturile stabilite pc utilizatori;
- introducerii datelor in Situatii in orice moment;
- efectuarii stergerii oricaror informatii introduse in situatii, a documentelor de plata pentru
stingerea debitelor, datelor introduse in diferitele etape din PROTAXI (titlu de creanta, somatii,
titluri executorii, decizii de impunere, adrese de infiintare poprire, adrese de instiintare a
debitorului de infiintarea popririi), etc., in orice moment, dace nu au fost incheiate situatiile
financiare;
- diferentierii utilizatorilor functie de drepturile de modificare si/sau citire, respectiv aplicatia sa
permita blocarea modificarii, stergerii sau supraincarcarii inregistrarilor din baza de date in cazul
in care utilizatorii nu au aceste drepturi;
- exportului formularelor, anexelor si rapoartelor in Excel, Word, Adobe Reader;
- generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
- extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
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asigurarii unui timp de raspuns mic pentru gasirea, prelucrarea si actualizarea informatiilor din
baza de date PROTAXI;
modificarii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROTAXI;
asigurarii incarcarii formularelor (titlu de creanta, somatie, titlu executoriu, decizie de impunere,
adresa de infiintare poprire, adresa de instiintare a debitorului despre infiintarea popririi, etc.)
emise din modulul PROTAXI, in conformitate cu modificarile impuse de legislatia in vigoare;
- respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROTAXI;
respectarii termenului de actualizare a modulului PROTAXI;
rezolvarii oricarei neconformitati/defectiuni in functionare;
oricaror operatiuni care conduc la buna functionare a modulului PROTAXI;
b) PROSYS IS
Asigurarea:
modificarii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROSYS;
actualizarii: planului de conturi, nomenclatoarelor parteneri, scheme contare inclusiv formule;
modificarii perioadei de lucru utilizator in functie de optiunile utiliz_atorului;
realizarii importului notelor contabile din modulul PROTAXI in modulul PROSYS, dupa centre
de cost, respectand formularul detaliat cat si cel simplificat solicitate de ANAF, introducerea de
not parametri;
realizarii notelor contabile privind: sumele solicitate/primite de la Autoritatile de Management
pentru proiectele derulate la nivelul Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi si institutiilor
subordonate, alte inregistrari contabile la nivelul Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperate Creante;
vizualizarii notelor contabile pentru: formularul simplificat, formularul detaliat, centrul de cost,
administrator;
cautarii/listarii notelor contabile dupa: data, centru de cost, numar note contabile, etc.
- realizarii notelor de inchidere a conturilor de venituri si alte inchideri;
- realizarii fiselor cont pe capitole, articole, centru de cost;
- realizarii fiselor cont sintetice si analitice;
- realizarii fiselor cont pentru operatiuni diverse;
vizualizarii fiselor cont pentru un cont, cumulate, centre de cost si alti parametri selectati de catre
uti I zato r;
realizarii corecte si conform legislatiei a balantei sintetica, analitica, lunard, trimestriala si
anuala;
vizualizarii balantei sintetica, analitica, lunara si alte perioade introduse de catre utilizator, pe
centre de cost, cu 3 - 5 egalitati, pe toate conturile sau distinct pentru un cont si alte optiuni
stabilite de utilizator;
realizarii registrelor jurnal, inventar, Cartea Mare si alte documente impuse de legislatia in
vigoare;
realizarii jurnalului notelor contabile si jurnalul inregistrarilor pe centru de cost;
realizarii corecte si conform legislatiei a Anexelor la situatiile financiare trimestriale si anuale;
listarii si/sau importului in Excel, Word, Adobe Reader a tuturor documentelor create in modulul
PROSYS;
preluarii automate a soldurilor anului precedent;
introducerii datelor in modulul PROSYS, in orice moment, cu respectarea datelor de raportare;
efectuarii stergerii oricaror informatii introduse eronat, dace nu au fost incheiate situatiile
financiare;
generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
asigurarii unui timp de raspuns mic pentru gasirea, prelucrarea si actualizarea informatiilor din
baza de date PROSYS;
respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROSYS;
respectarii termenului de actualizare a modulului PROSYS;
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- rezolvarii oricarei neconformitati/defectiuni in functionare;
- vizualizarii tuturor documentelor realizate in modulul PROSYS de catre Serviciul Financiar
Contabil - Directia Economics, de la momentul implementarii soft-ului de catre S.C. Prosoft ++
SRL la Consiliul Judetean Iasi;
- blocarii modificarii directe, stergerii sau supraincarcarii inregistrarilor din baza de date, existand
posibilitatea diferentierii utilizatorilor: cu drept de modificare si/sau citire;
- oricaror operatiuni care conduc la buna functionare a modulului PROSYS.
c) FONDURI SPECIALE
Asigurarea:
- functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Proiecte,;
- introducerii de parametrii noi in nomenclatorul actelor normative (Tip act normative, Acte
normative) ;
- definirii criteriilor de grupare a unitatilor administrative teritoriale si a lucrarilor pentru care se
solicits finantarea (Criterii grupare UAT);
- introducerii Programelor, Subprogramelor si a domeniilor specifice unui proiect de investitie
(Structure program investitie);
- constituirii nomenclatorului de parteneri pe grupe (Parteneri);
- introducerii surselor de provenienta a sumelor pentru finantarea programelor de investitii (Sursa
alocatii);
- introducerii informatiilor cu privire la Contractele de Finantare (Contract Finantare) si ale
actelor aditionale aferente contractelor de finantare — (Act Aditional Contract de Finantare);
- introducerii informatiilor cu privire la Conventiile de Finantare — (Conventie de Finantare) si ale
actelor aditionale la Conventiile de Finantare (Act Aditional Conventie Finantare):
- inregistrarii facturilor aferente Contractelor de lucrari (Facturi lucrari);
- inregistrarii ordinelor de plata de transfer/alocare a sumelor cat si a ordinelor de plata catre
executantii lucrarilor (Ordine de plata);
- efectuarii stergerii oricaror date introduse in situatii;
- functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Rapoarte„;
- generarii si listarii tuturor rapoartelor cuprinse in modulul „Rapoarte„ : rapoarte de evidenta a
facturilor (Lista facturi, Centralizator facturi, Situatie Program), a notelor contabile (Nota
Contabila) si a fiselor de cont pe fiecare obiectiv (Fisa cont obiectiv), a situatiei centralizatoare
pe program (situatie program centralizata), a deconturilor justificative pe program/subprogram
(Decont, Decont Justificativ), lista lucrarilor finantate si evidenta a programelor (Lista lucrari,
Evidenta program, Situatie program, Grad realizare program):
- actualizarii permanente a machetelor din modulul Rapoarte, functie de legislatia in vigoare;
- respectarii termenului de actualizare a modulului Fonduri Speciale;
- respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in Modulul Fonduri Speciale
- functionarii tuturor optiunilor din Modulul Anexe;
- introducerii de date in Modulul Anexe, culegere date anexe;
- generarii si listarii anexelor lunare/trimestriale/anuale.
3.3. Asigurare asistenta tehnica in utilizarea aplicatiilor.
3.4 Serviciile solicitate in cadrul prestatiei :
• asigurarea monitorizarii zilnice a functionalitatii aplicatiilor locale si a celor dezvoltate la
cerere (aplicatiile PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE);
• actualizarea pachetelor informatice cu modificarile legislative;
• instalarea produselor software pe echipamente;
• asigurarea conditiilor necesare in vederea testarii aplicatiilor noi;
• instruirea utilizatorilor pentru exploatarea corespunzatoare a produselor software;
• asigurarea coordonarii utilizatorilor in vederea exploatarii cu maximum de eficienta a
resurselor informatice;
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• investigarea erorilor $i dificultatilor care apar in functionarea aplicatiei informatice pentru a
diagnostica cauza acestora;
• colaborarea cu Beneficiarul pentru a analiza si rezolva diverse probleme legate de utilizare,
etc.;
• colaborarea cu prestatorii serviciilor de intretinere si reparatii a echipamentelor;
• setarea optiunilor si parametrilor de lucru ai aplicatiilor in conformitate cu nevoile
utilizatorilor si specificatiile din documentatia existents;
• realizarea testarii unor aspecte cum ar fi: integritatea, performanta, securitatea aplicatiei dupa
fiecare modificare minors sau majors care are loc in program;
• sa fan recomandari pentru a imbunatati performantele aplicatiilor si sa stabileasca care sunt
modificarile de soft si de hardware necesare, estimand costurile pe care le presupun aceste modificari;
• evitarea pierderii informatiilor vitale sau evitarea blocajelor sistemului informatic ce ar putea
aduce pierderi de ordin financiar.etc
4. Prestarea serviciilor
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele $i performantele prezentate in caietul de
sarcini.
4.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu detalierea operatiunilor prezentate in
caietul de sarcini.
4.3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile astfel incat sa se asigure functionarea integrala a
aplicatiei Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperki creante existent la Beneficiar.
4.4. Pe perioada derularii contractului, Beneficiarul solicits ca Prestatorul sa desemneze o persoana
care poate interveni la sediul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi (conform literei B punctul 15 $i
literei C punctul 17), atunci cand este necesar, pentru identificarea defectiunilor/incidentelor care
FONDURI SPECIALE, stabilirea
survin in fiecare modul, respectiv PROTAXI, PROSYS
categoriei/nivelului de defectiune/incident, precum si gestionarea si remedierea
defectiunilor/incidentelor in vederea respectarii termenelor.
5. Contravaloarea serviciilor prestate si modalitatile de plata:
5.1 Valoarea estimata a contractului pentru perioada 01.01.2021 — 31.12.2021 este de 36.000,00 lei,
fara TVA.
5.1.1. In situatia prelungirii contractului prin act aditional cu acordul partilor pe o durata de 4 luni de la
data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia, potrivit art. 165 din Hoteirarea Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publiciilacordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, valoarea estimata pentru perioada 01.01.2022 — 30.04.2022 este de 12.000,00 lei.
5.1.2. Pretul lunar pentru prestarea serviciilor este de 3.000,00 lei/luna, fara TVA.
5.2 Facturarea serviciilor va fi facuta de catre PRESTATOR pans la data de 15 a fiecarei luni, pentru
tuna precedenta in baza unui Raport lunar al serviciilor prestate.
5.2.1. Raportul lunar al serviciilor prestate va prezenta succint serviciile prestate in luna anterioara,
inclusiv sesizarile din perioada corespunzatoare, modul de rezolvare a acestora, termenul de rezolvare
convenit de Prestator Beneficiar (afisat pe platforma Help a Prestatorului) modul de respectare a
termenului.
5.2.2. Pentru situatiile in care exists sesizki nerezolvate sau rezolvate cu intarziere, valoarea facturii
lunare va fi diminuata cu valoarea sanctiunii aplicate conform punctelor B.14 si C.16.
5.2.3. Factura este emisa dupa insusirea de catre Beneficiar a Raportului lunar at serviciilor prestate,
prin avizarea Raportului.
5.3 Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor realizate Si descrise in Raportul lunar al serviciilor
prestate, cu OP in contul de trezorerie al prestatorului, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
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5.4 Pretul in Lei stabilit nu se poate ajusta, el ramanand ferm pe toata perioada de derulare a
contractului.
6. Securitatea Informatiei
6.1 Politica de securitate are ca scop asigurarea integritatii, confidentialitatii si disponibilitatii
informatiei. Confidentialitatea se refera la protectia datelor impotriva accesului neautorizat. Fisierele
electronice create sau stocate folosind Soft-ul economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari
creante, administrate si sub controlul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi sunt confidentiale si pot fi
accesate de catre angajatii autorizati din cadrul Compartimentului Informatics si numai in conditiile
prevazute de lege.
Integritatea se refera la masurile si procedurile utilizate pentru protectia datelor impotriva
modificarilor sau distrugerii neautorizate.
Disponibilitatea se asigura prin functionarea continua a tuturor componentelor Soft-ului economic
pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante.
6.2 in relatia dintre Beneficiar si prestatorul de servicii se va stabili contractual faptul ca toate
informatiile Beneficiarului la care Prestatorul are acces sunt CONFIDENTIALE. Informatiile vor ti
folosite numai in scopul indeplinirii sarcinilor contractuale si nu vor fi divulgate unor terti.
7. Receptie Ci veriticari
7.1. Receptia serviciilor efectuate de cave prestator se efectueaza lunar prin semnarea Raportului lunar
al serviciilor prestate in cursul lunii raportate.
7.2. Prestatorul transmite lunar, pans la data de 5 ale lunii curente pentru luna anterioara, Raportul
lunar al serviciilor prestate care contine operatiunile efectuate, precum si modul de solutionare al
sesizarilor, dupa caz. semnat de catre acesta.
7.3. Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice avizeaza
Raportul lunar al serviciilor prestate, confirmand operatiunile efectuate in perioada de referinta.
7.4. Factura se emite doar dupa insusirea prin semnare de catre beneficiar — Serviciul Fonduri Speciale.
Sinteza si Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice a Raportului lunar at serviciilor prestate
intocmit de prestator.
7.5. La finalizarea prestarii tuturor serviciilor se va intocmi un proces verbal de receptie centralizator al
tuturor serviciilor prestate.
8. Conditii pentru ofertanti
8.1. Propunerea tehnica va contine descrierea tuturor serviciilor prezentate in caietul de sarcini.
8.2. Propunerea financiara va confine formularul de °fend in care va fi specificata valoarea lunara si
totals a serviciilor.
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continand clauzele contractuale obligatorii.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA$I
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

PROIECT
CONTRACT DE SERVICII
de administrare, mentenanta si suport tehnic "Soft economic pentru
venituri, fonduri speciale si recuperari creante"
nr.
data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
in temeiul Raportului achizitiei directe de servicii de administrare, mentenanta
suport tehnic "Soft economic pentru venituri, fonduri speciale
recuperari creante"
inregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Part'le - clauza contractuala obligatorie
JUDETUL IA41 - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, Bid.,Stefan cel
Mare si &ant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal
4540712, cont trezorerie RO09TREZ24A510103200130X, reprezentat prin Costel ALEXE,
Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,
cu sediul in
cod fiscal
inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe IMO Tribunal
deschis la
telefon
fax
reprezentata prin
, avand functia de
prestator, pe de alts parte.

Nr. de
, cont
, e-mail
in calitate de

2. Definitii - clauza contractuala obligatorie
2.1. - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract si toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Prestator, care are ca object
prestarea de Servicii;
c.documentatie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulite
§i alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa,
corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si
modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice on
documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a
documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
d. oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifests vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publics. Oferta cuprinde propunerea
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financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de
atribuire;
e. Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre prestator si un tert ce
dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Leaii 98/20/6, prin care prestatorul
subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile
Contractului, dace este cazul;

Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
g. Dispozitie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(d) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele
Lecrii 98/2016 si a normelor de a_Dlicare a acesteia;
h. Documentele Achlzitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fart a se
f.

limita la: planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice si
rapoarte, furnizate de Achizitor si necesare prestatorului in vederea realizarii obiectului

Contractului;
i. Finalizare/Ajungere Ia termen este atunci cand Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele,
astfel cum este stabilit in planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de
catre Achizitor, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor
comunicate prin Caietul de Sarcini;
j. Fort*. majors - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face
imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Parti si include calamitati, greve, sau alte
perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, rdzboaie, fie declarate sau
nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecdri de teren, cutremure, furtuni, trasnete,
inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile,
mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor
corespunzatoare de diligentd;
k. Intarziere - orice esec at prestatorului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit;
I. Luna - luna calendaristica (12 luni/an);
m. Neconfonnitate (Neconformitati) - executia de slabd calitate sau deficiente care incalcd
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract
si care fac Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum
sunt prevazute in prezentul Contract, precum si orice abatere de Ia cerintele si de Ia
obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini.
n. Penalitate - despagubirea in bani stability in Contract ca fiind platibild de catre una dintre
Parple contractante calm cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in
caz de neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor
prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele

Contractului, calculate de la data scadentei obligatiei pans la indeplinirea efectiva a obligatiilor
sau, dupa caz, pans data rezilierii contractului, fare necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
o. daune-interese despdgubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit datorita
neexecutdrii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare, Vara justificare sau, dupd caz,
culpabile, a obligatiilor contractuale.
p. Preful Contractului - Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin Contract;
q. Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Serviciile prestate, prin
care achizitorul confirrna/infirma prestarea Serviciilor in mod corespunzator de catre prestator
si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor, atat din punct de vedere calitativ (respectiv
din punct de vedere al conformitatii serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) cat si din
punct de vedere cantitativ,
r. Rezultat/Rezultate - oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate si/sau
pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor desfasurate astfel cum
sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;
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s. Scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si

comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise st stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;
t. Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Rezultatului prestarii
Serviciilor si de calitatea activitatii de prestare a serviciului care ar fi respectate de catre orice
prestator diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care presteaza servicii
similare si pe care prestatorul este obligat sa le respecte in prestarea tuturor Serviciilor
incluse in prezentul Contract;
u. Subcontractant - once operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
executa si/sau furnizeaza anumite parti on elemente ale Contractului on indeplineste activitati
care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand in fata prestatorului pentru organizarea st
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
v. zi - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de Ia un
anumit eveniment on act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act on
actiune nu se is in considerare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga Ia inceputul primei
ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.
Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga Ia inceputul primei ore a primei zile a
termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din ultima luna sau
an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; dad, in cazul termenului
exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare
zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei
zile a lunii respective. Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de
sarbatoare legala, duminic.a sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
urmatoarei zile lucratoare. La calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod
corespunzator dispozitiile de mai sus, cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul
termenului nu se iau in considerare.
w. „clauze contractuale obligatoril" - prevederi contractuale generale, specifice contractelor
de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice st tehnice care vor guverna
Contractul, cu respectarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice precum si a
celorlalte prevederi legate in vigoare in Romania si pe care achizitorul nu le poate negocia.
x. „clauze contractuale specifice" - prevederi contractuale suplimentare, amendamente
si/sau derogari de la „clauzele contractuale obligatorii" precum si alte clauze specifice
prezentului Contract, astfel cum sunt precizate de catre Achizitor, Eventualele propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derularii procedurii de
atribuire, respectiv in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare/anuntului
de participare simplificat, dupa caz si aprobarii raportului procedurii si se vor accepta de catre
achizitor numai in masura in care acestea nu vor fi in mod evident, dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta. Dupa semnarea contractului de catre ambele parti, toate clauzele
contractuale se vor supune principiului fortei obligatorii at contractului pentru partile
contractante, in limitele prevazute de lege.
y. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce,
inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
z. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data
de incepere a prestarii serviciilor, astfel cum a fost comunicata prestatorului de catre Achizitor
si pana Ia finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, daca este cazul, conform
clauzelor din prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor nu este inclusa perioada in
care se efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
aa. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii cu
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare - clauza contractual specifics
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau once referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifics in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere Wife! sau a unei
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prevederi contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice
once organizatie avand capacitate juridic&
3.4. - Referintele la once acte normative se considers a face referire si Ia once alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede aitfel in contract, acesta oblige nu numai Ia ceea
la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau
ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci
echitatea le da obligatiei respective, dupe natura sa.
4. Obiectul principal al contractului - clauza contractuala obligatorie
4.1. - Prestatorul se oblige se presteze servicii de administrare, mentenanta si suport
tehnic "Soft economic pentru venituri, fonduri speciale 9i recuperari creante" conform
caietului de sarcini 9i a propunerii tehnice prezentate, in perioada convenita si in conforrnitate
cu prevederile legale si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se oblige sa plateasca prelul convenit in contract pentru serviciile prestate si
receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
5. Pretul contractului - clauza contractuala obligatorie
5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor
lei, la care se
aferent anului 2021, conform propunerii financiare, este de
adauga TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legale in vigoare, defalcat astfel:
5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toata durata contractului.
6. Durata contractului - clauza contractuala obligatorie
6.1. - Durata Contractului de servicii va fi de la data inscrisa in ordinul de incepere a
prestarii serviciilor, pane la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin
Act Aditional Ia Contract, pane la data de 30.04.2022, conditionat de existenta resurselor
financiare alocate cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Data de
incepere a contractului va fi notificata de catre Achizitor prin ordin de incepere.
6.2. - Prezentul contract intro in vigoare dupe semnarea contractului de catre ambele
parti.
6.3 Prezentul contract inceteaza sa produce efecte de la data indeplinirii, de catre ambele
parti contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractului - clauza contractuala obligatorie
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti, cu
respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Garantia de bung executie se constituie in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiel de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de Ia data
semnarii contractului de catre ambele parti contractante da dreptul autoritatii contractante
sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alts formalitate prealabila de punere
in intarziere.
(4) Garantia de buns executie va acoperi perioada de timp !Ana Ia data inchelerii
ultimului proces-verbal de receptie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
8. Documentele contractului - clauza contractuala obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
documentatia de atribuire a contractului de servicii de administrare, mentenanta qi
suport tehnic "Soft economic pentru venituri, fonduri speciale 9i recuperari
creante", inclusiv caietul de sarcini si clarificarile si/sau masurile de remediere aduse
pane la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financier& inclusiv clarific,arile din
perioada de evaluare;
garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform Iegii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca
documente care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac parte
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integranta din acesta. in cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie public& se
constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
9. Obligatiile principale ale prestatorului - clauza contractuala obligatorie
9.1. — Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Ia standardele si performantele prezentate
in caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe la contract, in conformitate cu prevederile
legislatiei romanesti si comunitare din domeniu. Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa
respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, sisteme de
asigurare a calitatii etc., in conformitate cu reglementdrile tehnice, standardele, normele si
normativele interne, in vigoare si cerintele caietului de sarcini.
9.2. — (1) Prestatorul se obligd sa presteze serviciile in termenele convenite prin prezentul
contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si once faze a acestora prevazuta a fi
terminate intr-o perioadd stabilita in prezentul contract, trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeazd de la data semnarii prezentului contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele convenite prin prezentul contract. Dace pe parcursul indeplinirii contractului intervin
circumstance, care nu se datoreaza prestatorului, care iI pun pe acesta in imposibilitatea de a
respecta termenele convenite prin prezentul contract acesta are obligatia de a notifica acest lucru,
in timp util, achizitorului.
(4) In afara cazului in care achizitorul acceptd revizuirea termenelor convenite prin
prezentul contract, pe baza justificarilor furnizate de prestator, incheindu-se in acest sens un act
aditional, once intdrziere in indeplinirea contractului conform termenele convenite prin prezentul
contract da dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni In justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de once nature, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspunzator atitt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si once alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract, astfel incat se se asigure derularea eficienta a
activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si in
termenul indicat de acesta, once deficientd in prestarea serviciilor cauzata de neindeplinirea
obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca si
cum acestea ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in
integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru once incalcare a obligatiilor sale contractuale si
dupa incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romaneasca
aplicabile.
9.9.- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu detalierea operatiunilor
prezentate in caietul de sarcini.
9.10.- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile astfel incdt sd se asigure functionarea
integrald a aplicatiei Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante existent Ia
Beneficiar.
9.11 — (1) Serviciile de mentenanta constau In interventii/operatiuni care se efectueaza
permanent pentru functionarea optima a soft-ului, ajustarea soft-ului si a documentelor
corespunzatoare emise din rularea soft-ului, ca urmare a problemelor/disfunctionalitdfilor detectate
sau a necesitatii de a perfectiona sistemul software, respectiv de extindere a setului de
functionalitati oferite de soft sau pentru a implementa optimizdri de nature sa Imbundtateasca
performanta sistemului, precum si a modificarilor impuse de legislatie.
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(2) In vederea realizarii obiectului prezentului contract prestatorul se obliga sa presteze cel putin
urmatoarele servicii:
interventii/operatiuni care se efectueaza permanent;
mentenanta corectiva, adica procesul prin care se aduc. modificari asupra sistemului
software pentru a corecta probleme de functionare — defecte — descoperite in timpul exploatarii;
mentenanta evolutiva (adaptive), adica procesul prin care se aduc modificari asupra
sistemului software pentru imbunatatirea sistemului, pentru a raspunde unor noi cerinte din partea
beneficiarului, respectiv:
extinderi/adaptari/modificari ale unor functionalitati existente;
o
implementarea unor noi functionalitati in sistem.
o
(3) Pe perioada derularii contractului, Prestatorul va desemna o persoana care poate interveni la
sediul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, atunci cand este necesar, pentru identificarea
defectiunilor/incidentelor care survin in fiecare modul, respectiv PROTAXI, PROSYS si FONDURI
SPECIALE, stabilirea categoriei/nivelului de defectiune/incident, precum si gestionarea si
remedierea defectiunilor/incidentelor in vederea respectarii termenelor.
9.12. - Codul de conduits al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in once circumstanta cu obiectivitate si
impartialitate, ca un bun §i Ioial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice si
deontologice ale profesiei sale, precum si cu discretia necesard. In special, prestatorul se va
abtine de Ia a face once declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile prestate in cadrul
acestuia fait aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum si de Ia a se
angaja in once activitate care vine In conflict cu obligaliIle asumate fata de achizitor prin acest
contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul in once fel fait asentimentul scris al
acestuia, obtinut in prealabil, si va face acest lucru cunoscut tertilor on de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor
romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu si dependentii acestora
respecta si se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta
standardele esentiale de munca, conventicle cu privire Ia libertatea de asociere si negocieri
colective, eliminarea muncii fortate si a discriminarii la locul de munca si abolirea muncii copiilor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul si personalul acestuia vor respecta
drepturile omului si libertatile cetatenesti, si se angajeaza sa nu aducd atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale si religioase din Romania.
(4) rn cazul in care prestatorul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau
dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, si/sau va oferi sau va accepta sa dea sau sa
procure vreunei persoane once cadou, gratuitate, comision sau mita ca stimulent sau
recompense pentru a face sau a nu face once act, si/sau pentru a favoriza sau defavoriza once
persoana in legaturd cu acest contract sau once alt contract cu achizitorul, acesta din urma are
dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fare ca prin aceasta insa sä se
aduca vreun prejudiciu oricaror drepturi castigate de prestator in baza acestui contract.
(5) Platile efectuate de catre achizitor catre prestator in baza acestui contract reprezinta
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul sa it °Mina in legaturd cu acest
contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta once comision, reducere,
alocalie, plata indirecta sau once alt venit/beneficiu in legatura cu sau ca rezultat al indeplinirii
obligatiilor prevazute in acest contract.
(6) Toate rapoartele si documentele precum halt, diagrame, desene, specificatii, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari suport sau once materiale achizitionate,
compilate sau pregatite de catre prestator in executarea acestui contract vor fi proprietatea
achizitorului, in afara de cazul in care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obliga sa
livreze aceste documente, in original, achizitorului dupd finalizarea contractului si sa nu le
utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute io acest contract, cu exceptia cazului in care
achizitorul it autorizeaza in scris in acest sens.
(7) Once rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau once
alte drepturi de proprietate intelectuald si/sau industriald, obtinute In executarea sau ca urmare a
executani acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dupa cum
considers necesar, fart nici un fel de limitare geografica sau de alts nature.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati sau
comision in legatura cu once articol sau proses, aflat sub protecjia drepturilor de autor si/sau
oricdrui alt drept de proprietate Intelectuald si/sau industriald, utilizat in cadrul sau pentru
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scopurile acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea nastere unor cheltuieli comerciale
neobisnuite. Daca astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul
de a efectua orice verificari documentare si Ia fata locului pe care le considera necesare in scopul
analizadi existentei unor cheltuieli comerciale neobisnuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu contractul
ca avand caracter confidential si — cu exceptia cazurilor in care acest lucru este necesar pentru
buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvalui orice
aspecte ale prezentului contract si nu va divulga orice informatie oblinuta de Ia achizitor fart
acordul preatabil, in scris, at acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face
referire la acestea in prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in care exist& divergente de
opinie intre prestator si achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii
in scopul derularii contractului, decizia achizitorului In aceste situatii este finals si neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se obliga sa mentina
secretul profesional pe intreaga durata a acestui contract si dupa incetarea acestuia. In acest
sens, afar de cazul in care achizitorul consimte in scris la aceasta, atat prestatorul, cat §1
personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia nu vor comunica oricarei terse parti nici o
informatie confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata contractului si nu vor face publice nici
o informatie sau recomandare formulate in executarea contractului sau ca rezultat al prestarii
serviciilor. De asemenea, prestatorul se obliga sa nu utilizeze informatiile furnizate lui sau obtinute
pe parcursul derularii contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor si cercetarilor desfasurate pe
parcursul si in scopul executarii acestui contract intr-un mod care aduce sau este de nature a
cauza prejudicii achizitorului.
9.13. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie
care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv si
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat at intereselor economice, afinitatilor politice sau
nationate, legaturilor de familie sau emotionale, or at altor legaturi sau interese comune. Oricare
ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre prestator imediat
achizitorului, in scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afia intr-o
situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat si fait nici
un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau care se afla intro astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la vice legaturi si relatii, comerciale sau de alts nature,
care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. In
cazul in care prestatorul nu poate mentine aceasta independent& achizitorul are dreptul de a
rezilia contractul, fart obligatia notific,arii formale a prestatorului si fait a aduce atingere dreptului
achizitorului de a solicita despagubiri pentru Nice daune suferite ca urmare a acestei
(4) Achizitorul f§i rezerva dreptul de a verifica dace masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri
suptimentare daca va considera necesar.
9.14. - (1) In cazul in care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului
de achizitie publica, tertul/tertii sustinator/sustinatori se obliga sa asigure indeplinirea obligatiilor
prezentului contract astfel cum este stipuiat in Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract,
sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de penatitati, executarea garantiei de
buna executie si aplicarea in mod corespunzator a prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul
ferm, anexa Ia prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garantie,
achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care
le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
9.15. - Securitatea Informatiei
(1) Politica de securitate are ca scop asigurarea integritatii, confidentialitatii si disponibilitatii
informatiei.
(2) Confidentialitatea se refers Ia protectia datelor impotriva accesului neautorizat. Fisierele
electronice create sau stocate folosind Soft-ul economic pentru venituri, fonduri speciale si
recuperari creante, administrate si sub controlul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi sunt
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confidentiale si pot fi accesate de catre angajatii autorizati din cadrul Compartimentului Informatics
si numai in conditiile prevazute de lege.
(3) Integritatea se refers la masurile si procedurile utilizate pentru protectia datelor impotriva
modificarilor sau distrugerii neautorizate.
(4) Disponibilitatea se asigura prin functionarea continua a tuturor componentelor Soft-ului
economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante.
(5) Toate informatiile achizitorului Ia care prestatorul are acces sunt CONFIDENTIALE. Informatiile
vor fi folosite numai In scopul indeplinirii sarcinilor contractuale si nu vor fi divulgate unor terti.
10. Obligati'le principale ale achizitorului -clauza contractuala obligatorie
10.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
receptionate.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in conformitate cu prevederile
clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garantie, printr-o cesiune
drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
suslinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contractului — clauza contractuala specifics
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizitiei si are caracter de document public.
(2) Accesul Ia aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt calificate, prin
acordul partilor, ca informatii cu caracter confidential sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala, potrivit legii.
(3) In cazul in care prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidentiale sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face
cunoscute aceste documente fait acordul scris al prestatorului, cu exceptia cazului in care;
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de Ia cealalta parte
contractanta sau;
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia sau;
c) informatia este folosita in scopul pentru care a fost incheiat prezentul contract.
11. Modalitati de plata - clauza contractuala obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor realizate si descrise in
Raportul lunar al serviciilor prestate in termen de cel mutt 30 de zile calendaristice de la
emiterea facturii in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013.
(2) Plata serviciilor se va face si pe baza raportului lunar al serviciilor prestate insusit de catre
achizitor, prin avizarea acestuia. Raportul lunar al serviciilor prestate va prezenta succint serviciile
prestate in tuna anterioara, inclusiv sesizarile din perioada corespunzatoare, modul de rezolvare
a acestora, termenul de rezolvare convenit de Prestator si achizitor (afisat pe platforma Help a
Prestatorului) si modul de respectare a termenului.
(3) Pentru situafiile in care exists sesizari nerezolvate sau rezolvate cu intarziere, valoarea
facturii lunare va fi diminuata cu valoarea sanctiunii aplicate conform art. 12.1 alin. 2 si 3 din
prezentul contract.
(5) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(6) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legale in
vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor - clauza contractuala
obligatorie
12.1. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplineste cu
intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a
percepe penalitati o sums echivalenta cu o cots procentuala din pretul contractului ramas de
executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe fiecare zi intarziere
pane Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor sau panel Ia rezilierea prezentului contract, dupe
caz.
(2) In cazul in care, din vina exclusiva a Prestatorului, acesta nu indeplineste obligatiile asumate
prin contract si prevazute Ia capitolul B)- Mentenanta corectiva din caietul de sarcini, achizitorul va
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deduce din pretul contractului, ca penalitati o sutra de 36 lei/ora de intarziere, dar nu mai mult de
3.570 lei intr-o tuna calendaristica pentru depasiri al timpilor de rezolvare prevazuti la punctele 10
sau 11 din capitolul B)- Mentenanta corectiva din caietul de sarcini, respectiv:
10. in cazul defectiunilorlincidentelor medii, majore si critice, termenul de rezolvare a
defectiunii/incidentului va fi afisat pe platforma Help a Prestatorului in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului.
11. in cazul defecriunilor/incidentelor minore, acestea se remedraza in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului. In cazuri
urgente impuse de termene, penbada de rezolvare a defectiunilorhncidentelor minore va fi mai
mice de 24 ore, remedierea realizandu-se de Prestator in urma apeluluilsoficitarii telefonice si
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help de catre Beneficiar.
(3) In cazul in care, din vine exclusive a Prestatorului, acesta nu indeplineste obligatiile asumate
prin contract si prevazute la capitolul B)- Mentenanta evolutiva din caietul de sarcini Achizitorul va
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma de 36 lei/ore de intarziere, dar nu mai mult de
3.570 lei intr-o tuna calendaristic.a, pentru depasiri al timpilor de rezolvare prevazuti la punctele 12
sau 13 din capitolul C) Mentenanta evolutiva din caietul de sarcini, respectiv:
12. In cazul actualizarilor software/a defectiunilorlincidentelor medii; majore fi critice, termenul de
rezolvare a defectiunislincidentului va fi afisat pe platforma Help a Prestatorului in termen de 24 de
ore de la inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului.
13.In cazul defectiunilorlincidentelor minore, acestea se remediaza in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului. In cazuri
urgente impuse de termene, perioada de rezolvare a defectiunilor/incidentelor minore va fi mai
telefonice si
mica de 24 ore, remedierea realize* ndu-se de Prestator in urma
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizarii) pe platforma Help de catre Beneficiar.
12.2 - In cazul in care, din vine sa exclusive, achizitorul nu reuseste sa-si execute obligaliile
asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o suma echivalenta cu o cote procentuala din
pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de achitat pe
fiecare zi intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fare nicio compensatie, Baca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fare nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din motive
temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana Ia
data denuntarii unilaterale a contractului.
13. Garanlia de buna executie a contractului - clauza contractuala obligatorie
13.1. —(1) Prestatorul se oblige sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de
la semnarea contractului de catre ambele parti.
(2) printr-un virament bancar in contul R072TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712,
Trezoreria Municipiului Iasi sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din
Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. In cazul in care
valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea Ia casierie a unor sume in numerar.
(3) in cazul in care pe parcursul executaril contractului de achizitie publica se suplimenteaza
valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a complete garantia de buna executie in corelatie
cu noua valoare a contactului de achizitie public&
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie public& in limita prejudiciului creat, in cazul in
care contractantul nu Is" indeplineste din culpa sa obligstlile asumate prin contract. Anterior
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emiterii unei pretentii asupra garantiei de buns executie achizitorul are obligatia de a notifica
pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile
care nu au fost respectate, precum st modul de calcul at prejudiciutui. In situatia executerii
garantiei de bung executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in
cauza raportat Ia restul ramas de executat.
13.3. — Achizitorul se oblige, conform prevederitor legate, sa restituie garantia de buns
executie in termen de 14 zile de Ia data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, dace nu a ridicat pane la acea data pretentii asupra ei..
13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de catre
achizitor.
13.5. — in cazul In care prestatorul nu constituie garantia de buns executie in termen de 5
zile lucratoare de Ia data semnarii contractului de catre ambele parti contractante, autoritatea
contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fare nicio alta formalitate
preafabila de punere in intarziere.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului - clauza contractuala specifica
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu caietul
de sarcini si propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorut se oblige sa supravegheze prestarea serviciilor, se asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si once atte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta In contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor Tn conformitate cu
termenele stabilite prin prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunitor si metodelor de prestare utitizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului - clauza contractuala specifica
15.1. - Achizitorul se oblige sa puna la dispozitia prestatorului once facilitati si/sau informatii
pe care acesta Ie-a cerut In propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract si pe care le
considera necesare indeplinirii contractului.
16. Receptie of verificari - clauza contractuala obligatorie
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.
16.2. — (1) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si
cu reglementarile legate in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului
identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua verificarile.
(2) Prestatorul transmite lunar, pana la data de 5 ale Iunii curente pentru tuna anterioara, Raportul
lunar al serviciilor prestate care contine operatiunile efectuate, precum si modul de solutionare at
sesizarilor, dupe caz, semnat de catre acesta.
(3) Receptia serviciilor efectuate de catre prestator se efectueaza lunar prin semnarea Raportului
lunar at serviciilor prestate In cursul lunii raportate.
(4) Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice
avizeaza Raportul lunar at serviciilor prestate, confirmand operatiunile efectuate in perloada de
referinta.
(5) La finalizarea prestarii tuturor serviciilor se va intocmi un proms verbal de receptie
centralizator at tuturor serviciilor prestate.
16.3. - Verificarile vor fi efectuate, in conformitate cu prevederile din prezentul contract, de
catre Directia Economica — Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza, Recuperare Creante Bugetare.
16.4. — Directia Economica — Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza, Recuperare Creante
Bugetare va urmari si va indeplini, to numele achizitorului, toate activitatile necesare realizarii
obiectutui prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract si va
semnala once incident in executare. Achizitorul are dreptut de a emite document constatator care
contine informatii referitoare la Indeplinirea sau, dupe caz, nelndeplinirea obligatiilor contractuale,
atunci cand este solicitat in mod expres de catre prestator. Documentul constatator poate fi emis
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unui subcontractant, daca este cazul, la solicitarea acestuia si numal in cazul prezentarii
contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
16.10. - Directia Economica — Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza, Recuperare Creante Bugetare
va initia toate demersurile legate aferente organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie
obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului procesul - verbal de receptie. Procesul verbal de receptie se comunica si Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului Iasi — Consiliului
Judetean Iasi in vederea eliberarii/restituirii garantiei de bund executie.
17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare - clauza contractual& specifica
17.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor Ia cerere achizitorului.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faze a acestora
prevazuta a fi terminate intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie finalizate in
termenul convenit de parti.
17.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioada de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in temp util, achizitorului.
Modificarea dateilperioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17.4. - In afara cazului in care achizitorui este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, once intarziere in indeplinirea contractului cla dreptul achizitorului de a solicits penalitati
prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului - clauza contractual& obligatorie
18.1. - Pentru serviclile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financier& anexa la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fait TVA este ferm pe intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu - clauza contractual& obligatorie
19.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre
ambele parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca
urmare a dIsparitiel, fart vine nice uneia dintre parti, a unui element esential at contractului, astfel
cum acesta este definit in legislatia aplicabila.
19.2. - In plus fats de motivele de incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare salsa adresata
prestatorului, fart necesitatea unei alte formalitati si fart interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata, in cazul In care prestatorul:
a)
infra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b)
face obiectul unei proceduri legate pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute Ia
litera a);
c)
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care
a adus atingere eticii si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de to
conduita profesionala, dovedite de achizitor prin once mijloace permise de lege;
d)
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru fraud&
coruptie, implicare intr-o organizatie criminals sau once aka activitate ilegala prin care sunt aduse
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e)
a fost declarat vinovat de incalcarea gravy a obligatiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
f)
este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de
modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de once alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
9)
corespunzatoare a prezentului contract;
nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poate
h)
respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duct la indeplinire instructiunile emise de catre achizitor
sau solicitarea transmisa de acesta de a remedia once executare necorespunzatoare a obligatiilor
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sale contractuale, prin care se afecteazd prestarea corespunzatoare si in termenele prevazute a
serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
1) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi
a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment
inainte de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de caste achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromise ca urmare a
intarzierii prestaliilor din vina prestatorului.
19.3. - in oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct,
fie prin incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte parti, costurile respective ffind imputabile
prestatorului.
19.4. - Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile
necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts organizatd, in asa fel
incat costurile sd fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta platd catre prestator pand Ia finalizarea
serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de Ia prestator toate costurile suplimentare
aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupd caz, va plati prestatorului once sume restante.
19.6. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi Indreptatit sa perceapd de Ia prestator
daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.9. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila fart interventia vreunei autoritati sau
instance de judecata
19.10. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei autoritati
sau instance de judecata si In una dintre urmatoarele
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
b) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat In cazurile si conditiile prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
20. Amendamente- clauzi contractuala obligatorie
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute Ia
data incheierii contractului.
20.2. - Partile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
conditiile prevazute prin
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii
acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cresterea pretului contractului si nu
poate fi realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1 alio. 2.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale infra
in vigoare la data sernnarii acestora de catre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduce Ia diminuarea avantajelor dupd caz, a
factorilor de evaluare care au stat la baza declardrii ofertei castigatoare a prestatorului.
20.5 — (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte
de expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu
necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie
sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
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20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fait organizarea unei noi proceduri de atribuire
numai in conditiile art. 221 si art. 28 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si se publica
in SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege
in asa fel Meat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depdseasca pragurile
prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de
participare sau a unui anunt simplificat sau ss fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire
decat cea aplicata pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Once modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile conditiile prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20.7 — (1) inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului
se realizeaza numai cu acceptul achizitorului, si nu reprezinta o modificare substantial& asa cum
este aceasta definita in art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, decat in
urmdtoarele
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel
puffin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel puffin
acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare.
(2) In situatiile prevazute Ia alin. (1), prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent
factorilor de evaluare.
21. Subcontractarea - clauza contractuala obligatorie, daca este cazul
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai tarziu la momentul inceperii
executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie public& in masura In care
aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului once modificari ale informatiilor prevazute
Ia alin. (1) pe durata contractului de achizitie public&
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantial
a contractului de achizitie public& in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie
publica si va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in
executarea contractului.
(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
alte documente necesare pentru verificarea
contractului, acestia transmit certificatele
inexistentei unor situatii de excludere $i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii Ion de
implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare Ia:
a) cu privire la furnizorli implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
b) cu privire Ia subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe
niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator feta de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii propusi In oferta, data acestia solicit&
vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor la momentul
(2) Subcontractantii
incheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora in prezentul contract de
achizitie publicd.
(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doer atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 WO, respectiv
subcontractant atunci cand, in mod
achizitor, prestator si subcontractant sau de achizitor
nejustificat, prestatorul blocheazd confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
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(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, Ia incheierea prezentului contract de achizitie publica
sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate infra prestator
subcontractant/subcontractanji nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul
activitatile ce revin acestora, precum
de achizitie publica.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor ann. (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta
si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
(6) Dispozitiile contractuale referitoare la drepturile si obligatiile prestatorului precum si cele
referitoare Ia sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia si numai in
cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
21.3 — (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in urmatoarele situatii:
a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
(2) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta Si ale caror activitati au fost indicate
in oferta ca fund realizate de subcontractanti nu reprezinta modificare substantiala, asa cum este
aceasta definite Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta qi ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti valoarea aferenta activitatilor subcontractate
va fi eel mutt egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta gi ale caror activitati au fost
indicate in (Arta ca find realizate de subcontractanti obiectul noului contract de subcontractare
nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
ale caror activitati au fost
(5) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti obiectul si valoarea noului contract de
subcontractare nu vor contine lucrarile executate/serviciile prestate de catre subcontractantul
initial si nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie
publica in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora, prestatorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(7) Declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute In oferta fara a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare substantiala asa cum
este aceasta definite Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dace se
indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat Ia momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifice pretul contractului dintre autoritatea
contractanta contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract reman nemodificati.
(8) In situatia renuntarii/retragerii subcontractantilor din contractul de achizitie publica in
cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti,
contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate
sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile prevazute in
prezentul articol in legatura cu Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror
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activitati au fost indicate In oferta ca fiind realizate de subcontractanti (art. 21.3 alin. 1 lit. a
coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 at prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita
prezentarea contractelor Incheiate Intre contractant subcontractantii declarati ulterior, care sa
cantina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.
(10) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta cu cel putin 15 zile inainte de momentul
inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti, o declaratie pe propria raspundere prin
care 4i asuma respectarea prevederifor caietului de sarcini §i a propunerii tehnice depuse de
catre contractant Ia oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publics.
22. Cesiunea - clauza contractuala obligatorie
22.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul
ferm, anexa Ia prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garantie,
achizitorului, Ia solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile Ia daune pe care
le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care
sunt indeplinite de catre acestia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forta majora - clauza contractuala specifica
23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majora exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de actiune a fortei majore, dar
fart a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana Ia aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia sa is once masuri care ii stau Ia dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
23.6. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza Ca va actiona o perioada mai mare
de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solutionarea litigiilor - clauza contractuala specifica
24.1. - Achizitorul prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
prestatorul nu
24.2. - Daca, dupa 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, achizitorul
reu§esc sä rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatore*ti competente.
25. Legea aplicabila 01 limba care guverneaza contractul - clauza contractuala obligatorie
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator si achizitor este limba romana, cu exceptia cazului in care partite convin in scris, Ia
Inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract si in conformitate cu care contractul este
interpretat este legea romana.
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26. Comuniari - clauza contractuala specifica
26.1. - (1) Once comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa In scris.
(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si In momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre !Atli se pot face si pun telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirli comunicarii.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii si
nu de Ia data co
li de primire.
emneaza intr-un exemplar continand 16 pagini si este parte a Documentatiei de Atribuire.
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SECTIUNEA III - Formulare §i modele
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Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
(denumirea
reprezentant imputemicit al
Subsemnatul
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator at ofertantului, la achizitia
, organizata de CONSILIUL JUDETEAN IA,$I, declar pe
directs pentru atribuirea
proprie raspundere ea nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 167 din LEGEA nr. 98/2016
privind achizitiile publice, respectiv;
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se
constata incalcarea acestor obligatii;
b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activitati i;
c) a comis o abatere profesionala grave care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar
aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;
g) operatorul economic si-a incalcat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipate a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional at autoritatii
contractante, sa obtind informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influents
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru care respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ci corecte in fiecare detaliu ci inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii ,ci confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inteleg al in cazul in care aceasta declaratie nu este conforms cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislafiei penale privind falsul in declaratii.
Semnatura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele prenumele semnatarului
Capacitatea de semnatura
Data
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Formular nr. 2

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

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
(adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
, nr.
, eliberat de
, la data de
, CNP
in calitate de reprezentant legal at opera to ru I u
economic
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de Servicii de
administrare, mentenanfii si suport tehnic „Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperiiri creante",
organizata de Judetul Iasi, declar ca ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sus(initor/subcontractantul (dupa caz) nu
se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari on asociati semnificativi persoane
care sunt sot/sotie, rude sau afin pans la gradul at doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii
de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soVsotie, rude sau afin pans la gradul al doilea
inclusiv on care se aft' in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:
1. ALEXE COSTEL — PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. DANGA MARIUS-SORIN — VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA-DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. DOROBAT MIHAELA - $EF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
8. MU$CHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
9.PIETRARU MARIANA — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
11.SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZITII
PUBLICE $1 CONTRACTE
12. ELENA ADRIANA MARGARINT — SEE SERVICIU FONDURI SPECIALE, SINTEZA $1 RECUPERARI
CREANTE, DIRECTIA ECONOMICA
13. MIHAELA NECHITA — CONSILIER, SERVICIU FONDURI SPECIALE, SINTEZA 51 RECUPERARI CREANTE,
DIRECTIA ECONOMICA
COMISIA DE EVALUARE:
1. PIETRARU MARIANA COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
2. RALUCA ANDREEA GUZU — CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. MIHAELA NECHITA - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
4. CONSTANTA DOINA LEMNARU - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
5. GABRIELA NEMTANU - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
MEMBRI DE REZERVA:
I. ANA MARIA VORNICU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. COSTEL CIORNEI - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. CATY IONELA COSTIN - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
4. MONICA ANTONICA PATRASCU - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
5. MARIA OANA AGAVRILOAIE - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA.
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CONSILIERI JUDETENI:
1. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
2. DANGA MARIUS-SORIN
3. ACOSTOAIEI ADRIAN
4. ALEXA PETRU BOGDAN
5. APREOTESEI ANDREI
6. AVRAM PETRU
7. BULGARU S. LIVIU-GABRIEL
8. CABALAU MARIA
9. CATUR CATALIN CONSTANTIN
10. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
11. CITEA PETRONELA
12. DISCA DANIEL
13. FLUTUR SORIN-GEORGEL
14. FOTEA P. CONSTANTIN
15. IGNAT ETIENNE
16. LEBADA DOREL
17. LUPU MAGDALENA
18. MANOLACHE P. MIRCEA
19. MINEA MARIUS-DANUT
20. NACUTA SORIN
21. OLARU GEORGEANA-LACRAMIOARA
22. OLTEANU ROMEO
23. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
24. PINTEA COSTICA
25. SLABU G. ADRIAN
26. SOCOLOV M. RAZVAN-VLADIMIR
27. STANCIU A. CRISTIAN
28. SANDRU F. FLORIN-DANIEL
29. SERBAN P. CONSTANTIN
30. TANASA STEFAN
31. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
32. URCACIU G. ION LORIN
33. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
34. URSANU RADU ION EL
35. URSU LACRAMIOARA
36. VATRA GHEORGHE-ROMEO
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificArii si confirmarii declaratiilor, once documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incAlcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutei unei persoane dintre tele prevetzute in art. 175 sau unei unitati in care
aceasta desfi4oarci activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii on imprejurarilor, declaratia facuta serveve la producerea acelei consecinte, se pedepsecte cu inchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amenda ."
Data

Reprezentant legal al operatorului economic
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asocial, semnat si stampilat de reprezentantul
legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tent sustinator, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al subcontractorului.
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FORMULAR 3

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

DECLARATIE

Subsemnatul

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

[denumirea/numele §i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca am citit si suntem de acord fard rezerve cu termenii
Si conditiile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de Servicii de
administrare, mentenanfei ,yi suport tehnic „Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si
recupertiri creante"§i consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stability ca find castigatoare sä
semnam contractul de achizitie publica in conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire §i
cu necesitatile autoritatii contractante.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semnatura autorizata)
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Formular 4

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

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

DECLARATIE

Subsemnatul
at

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit

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

sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa execut lucrarile pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si
relatiilor de munca, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii
acestor obligatii find incluse in cadrul propunerii financiare.

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

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

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor in Asociere: fintroduceli&numirea complet61
Formular de Oferta
Data:
Anunt de participare:
J nuataraJscrlsorii de intentle/a
haul- de pail-lb:pare)
Obiectul contractului: Servicii de administrare, mentenanto $i suport tehnic „Soft economic pentru venituri,
fonduri speciale $i recuperari creante"
Catre: Autoritatea Contractanta
Dup5 examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam s5 semnam Contractul ce rezult5 din
aceasta procedura si s5 demaram, sa realizam si s5 finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate
cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara.
In concordanta cu Propunerea noastra Tehnic5 si Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractant5 'Ana la momentul depunerii Ofertei:
ofertam pretul total de
lei fintrQdacqi sumo
re.i.litereviii Propunerea Financiardl, fail TVA, Ia
care se adauga TVA de
respectiv pretul de

riatnxiticeti same
lei fka TVA, la care se adaug5 TVA de

lei pentru o lung, platibile dupe

receptia serviciilor.

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar ca:
1.
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
oct::
comunicate pana la data depunerii Ofertelor si raspunsurile Ia solicitkile de clarificki
publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea
Contractanta in legatura cu procedura la care depunem Oferta;
2.
am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Ofert5, prevederile legislatiei
achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achizitiei, in special dar f5r5 a se limita la Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
3.
avem o intelegere complet5 a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate,
fare nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile,
stipulkile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
4.
dup5 ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere complete asupra
acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
5.
documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si
Oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
6.
am inteles c5 am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autorifatii Contractante, pe
perioada pregkirii Ofertei, WS in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;
7.
suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si
comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeasi responsabilitate fat5 de Autoritatea
Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi pregkit aceste documente;
8.
am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activitatilor si transmiterea rezultatelor.
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fintraduceti numoruu zile
Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de
de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord Ca
aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.
Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceti den." comptetN in aceasta procedura
declar Ca:
1. nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune
sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreuna cu subcontractantii nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta
descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sä anuntgm imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia
unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului
3. noi, impreuna cu subcontractantii propusi fintroducEri, (lora este aptirdbil, dentimired cornpletel
subc opt/ octant:for ale c6ror copacitoti au fast utilizate pentiv indepfinirea crfterillor de calificare] si a caror
resurse au fost utilizate in procesul de califica re, intelegem ca trebuie sä punem la dispozitie, in cazul in care
Autoritatea Contractanta solicits aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupe aplicarea
criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport
solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre.
4. am citit si inteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
fare a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam
expres continutul lor si efectele lor juridice.
5. 'Ana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publics de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu
Cont7-Mchtej, prin
76,
comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta 777-1 re uc ti
care Oferta noastra este stability castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizam ca:
❑ depunem Oferta Alternative, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat
in mod clar "Oferta Alternative";
111 nu depunem Oferta Alternative.
[Sc tqeoza optiunen corespunzotoarej

7. intelegem ca Autoritatea Contractanta
a. nu este obligate sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula
procedura in orice moment ca urma re a intrunirii conditiilor stabilite in Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligate s5 accepte Oferta cu cel mai scazut pre; sau orice alts Oferta pe care o poate
primi.
c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o
astfel de situatie.
8. Dad Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buns executie de
tintrodu,ce±i
ocentLII stabilit in Sars-ourea de intentie achizitieij din pretul Contractului.
9. Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta Oferta in nicio alts Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o
asociere, in calitate de subcontractant).
10. Precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au
caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul
comercial si dreptul de proprietate intelectuala:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnica sau Propunerea Financiara

frettoduceri nurn6ru pa
1.

.... lintraduceti informariaj

2.

.... fintroducetiinfonnoPaj
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De asemenea, precizarn cä motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea
Tehnica si din Propunerea Financiar5 sunt confidentiale sunt urmatoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din
Propunerea Tehnica i din Propunerea Financiara sunt confidentiale

1.

prerentati rnotivulj

2.

i

Semnatura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Ca pacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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Formular nr. 6 - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeaza. garantia
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subject: Garantie nr.
Garantie financiara pentru buna executie a contractului de achizitie publica (denumirea
nr.
(numarul
contractului)
contractului)

la contractul de achizitie publica sus mentionat, incheiat
Autoritatea
(denumirea prestatorului), in calitate de prestator
intre
Contractanta: Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi,
(denumirea institutiei financiare), avand sediul inregistrat la
subsemnatii
(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligam prin prezenta
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, i irevocabil fata de achizitor sa platim once sums ceruta de acesta, pand la
concurenta sumei de
.(cuantumul garantiei de bund executie), reprezentand 5% din
pretul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Cu

privire

Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de care Autoritatea contractanta. Plata se va face
in termenul mentionat in cerere.
Prezenta garantie este valabila pans la data de
.. In cazul in care partile contractante
sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sa modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie, se va obtine
acordul nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-§i valabilitatea la termenul
specificat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romand. Orice disputa legata de prezenta garantie va
fi deferita instantelor competente material din Romania.
Functie:

Nume:

Semnatura :

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