ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §iSfant, nr.69, cod. 700075, la§i
www.icc.ro
Directia Achizitii Publice
ntracte,
Serviciul A hi itii Publi e si
,
Nr.
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

010.60

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1
obat,
EDINTE
CEL POPA

ANUNT DE PARTICIPARE

Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaik
coletarie internationala pe relatia Romania — Israel pentru 4 colete,
depund oferta in acest sens.

servicii de
interesati sa

1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod 700035,
municipiul Iasi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336, e-mail:achizitii.roubliceicc.ro;
3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016;
4. Cod CPV: 64100000-7 Servicii postale si de curierat
5. Valoarea estimata: 600 lei fara TVA;
6. Obiectul contractului: servicii de coletarie internationala pe relatia Romania — Israel pentru 4
colete.
7. Sursa de finantare: Buget local;
8. Termen- limita de primire a ofertelor: 22.07.2020, ora 10:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele: Oferta, avand mentiunea „Pentru DIRECTIA ACIIIZITII
PUBLICE", va fi depusa la registratura Consiliului Judetean Iasi sau transmisa pe adresa
de email: achizitii.publiceice.ro:,
10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile;
11.Criteriul de atribuire: pretul eel mai scazut.
12. Prezenta achizitie de servicii de coletarie internationala pe relatia Romania — Israel pentru 4
colete, se va finaliza cu incheierea unui contract ;
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13. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea.
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1. POPA MARICEL - Presedintele Consiliului Judetean Iasi;
2. OLTEANU ROMEO - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi;
3. CHIRILA VICTOR - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi ;
4. VERNICA - DASCALESCU LACRAMIOARA - Secretar General al Judetului;
5. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Directia Juridica;
6. PORAICO MARIA - Set. Serviciu, Serviciul Juridic Contencios-Administrativ, Directia
Juridicd;
7. ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economics;
8. DOROBAT MIHAELA - Sef Serviciu, Serviciu Financiar Contabil, Directia Economics;
9. MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperare Creante;
10. ELIZA CHIRICA - Sef Serviviciu, Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii
Internationale si Protocol
11. VIRGIL LEITOIU - consilier, Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si
Protocol
12. MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv. Directia Achizitii Publice;
13. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Sef Serviciu, Directia Achizitii Publice;
14. SERBANOIU CATALINA- Cons Jr Directia Achizitii Publice;
15 ANDREI CARMEN - Consilier Achizitii publice, Directia Achizitii Publice;
16. TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr Directia Achizitii Publice;
17. BADALUTA PETRONELA - Consilier Achizitii publice, Directia Achizitii Publice;
CONSILIERI JUDETENI:
1.Acostoaiei Adrian
2.Afloarei Sorin - Alexandru
3.Aniculaesi Mircea
4.Apostol Silviu
5.Avram Petru
6.Raluca Vartic
7.Bulgaru Liviu - Gabriel
8.Carp Petra
9.Calin Stefan
10.Catur Constantin - Catalin
11.Ciornia Camelia
12. Chea Petronela
13.Doleanu Stefan
14.Cotiuga Vasile
15. Timofciuc Catalin
16.Flutur Sorin - George]
17.Ivancia Mihaela
18.Lebada Dorel
19.Manolache Mircea
20.Minea Marius - Danut
21.Morosan Catalin
22. Ostaficiuc Marius Eugen
23.Paraschiv Dumitru
24.Matei Laura
25.Sandu Ion - Vasile
26.Stanciu Cristian
27.Mihai Florin
28.Serban Constantin
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29.Marian Hauta
30. Urcaciu Ion Lorin
31.Ursanu Radu - Ione!
32.Uscatu Constantin — Marian
33.Vatra Gheorghe Romeo
34.Zaharia Elena.
14. Oferta va confine:
- propunere financiara.
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.60 alin (1) din Legea 98/2016 ( formular
nr.1), semnata si stampilata.
- Project de contract insusit, semnat pe fiecare paging.
✓ Propunerea financiara va cuprinde:
• Formularul nr.2 — formular de oferta.
• In cazul in care vor exista douA oferte financiare cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au
aceeasi valoare a ofertei, depunerea unei not oferte in plic inchis, in vederea departajarii acestora.
In data de 29 iunie 2020 Consiliul Judetean Iasi a organizat manifestari si activitati cu
ocazia inaugurarii Casei Muzeelor — Muzeul Pogromului si Muzeului Teatrului Evreiesc.
Dat find faptul ea, o parte dintre personalitatile invitate nu au putut fi prezente fizic Ia
eveniment din cauza situatiei epidemiologice Ia nivel mondial, mesajele acestora find transmise
prin inregistrari video,
AvAnd in vedere ca personalitAtile invitate la eveniment ar fi trebui sa primeasca este o placheta
cu "Casa Muzeelor", in acest sens este necesara achizitia de servicii de coletarie internationals pe
relatia Romania — Israel pentru 4 colete cu o greutate nominala de 1,2 kg.

EXECUT V,
Anca Luminit MUSCH RU
Irni ac14117 in totahlare

Nalco corectetu nil

p legoletane

!fond inscr

In Si

/SEF SERVICIU,
Iulia - Ramona ANTONESEI-ROPCEAN
I,ni awn) in totalitate responsabilitatea corectoudiniesi legate-taw.
in solidar Cu intocrnilorld i ycresului

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE
Petronela BADALUTA
inn asuni responsabilnatea pentru fundamentarea, coreclitudeneadegalitatea intocnni
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, lasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

PROIECT DE CONTRACT DE SERVICII
de coletarie internationala pe relatia Romania — Israel pentru 4 colete
nr.
data
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Procesului-verbal de selectie privind achizitia publica de servicii de coletarie
internationala pe relatia Romania — Israel pentru 4 colete, inregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii intre:
Art. 1 - Partile
Bld. Stefan cel
JUDETUL IASI, prin Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul
Mare §i &ant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712, cont
reprezentat prin Dr. Ing. Maricel POPA,
trezorerie
Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
, fax:
, e-mail
cod fiscal
cu sediul in
, tel:
Nr. de inmatriculare in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
, cont
, reprezentata prin
, in calitate de prestator, pe de alts parte,
deschis la
Art. 2 - Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor i prestator - partite contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract §i toate anexele sale;
c. oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifests vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire. In cazul
prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnica §i cea financiara acceptate de catre
achizitor §i pe baza carora a avut loc atribuirea acestui contract;
d. operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public on de drept privat, sau
grup on asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata prestarea de servicii, inclusiv
orice asociere temporara formata intre doua on mai multe dintre aceste entitati;
1
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e. propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte
conditii financiare §i comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia
de atribuire;
f. preful contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, pentru serviciile
efectiv acceptate ca fiind corespunzatoare de catre Achizitor;
g. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
h. forfa majors - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre§elii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului Si care face
imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute
ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. Nu este
considerat forts majors un eveniment asemenea celor de mai sus care, fare a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
i. daune-interese — suma neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordata de catre
instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca §-i despagubire platibila partii prejudiciate
ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare, in tot sau in parte, a obligatiilor
prevazute in prezentul contract de catre cealalta parte;
j. penalitate contractuala — despagubirea stability in contractul de servicii ca fiind platibila de
catre una din Wile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau Indeplinire
necorespunzatoare, in tot sau in parte, a obligatiilor din contract;
k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de
la un anumit eveniment on act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act on
actiune nu se is in considerare. Termenul exprimat in zile incepe s5 curga la 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 s5 curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului se
incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din ultima luna sau an corespunzatoare
curga termenul; dace', in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna
zilei in care a inceput
in care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare zilei in care a inceput s5 curga termenul,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dace ultima zi a unui
termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica 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 c5 zilele
nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
I. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de achizitie de la data intrarii sale in vigoare si pana Ia
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce, inclusiv perioada de garantie
si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
Art. 3 - Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural §i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau orice referire Ia zile reprezinta zile calendaristice dac5 nu se
specifics in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice §i orice
organizatie avand capacitate juridica.
2

Project de contract de servicii de coletarie internationals pe relatia Romania — Israel pentru 4 colete

3.4. - Referintele Ia orice acte normative se considers a face referire Ia orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta obliga nu numai Ia ceea ce este
expres prevazut prin clauzele sale, ci Ia toate urmarile pe care legea, obiceiul sau echitatea le da
obligatiei respective, dupa natura sa.
Art. 4 - Obiectul principal al contractului
4.1. — Prestatorul se obliga sa presteze servicii de coletarie internationals pe relatia Romania —
Israel pentru 4 colete, conform referatului de necesitate nr. 20972/13.07.2020 si propunerii
, in perioada convenita, cu respectarea legislatiei in domeniu si
financiare inregistrata cu nr.
reglementarilor in vigoare si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obliga s5 plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile prestate si
receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
Art. 5 - Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru Indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform
propunerii financiare inregistrata cu nr.
este de
lei fara TVA, Ia care se adauga TVA in
valoare de
lei, conform prevederilor legale.
5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract nu se actualizeaza si nu se revizuieste.
5.3 — Pentru indeplinirea prezentului contract nu se acorda avans prestatorului.
Art. 6 - Durata contractului
Prezentul contract infra in vigoare dup5 semnarea contractului de catre ambele parti si opereaza
valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a
oricarui efect pe care it produce.
Art. 7 - Executarea contractului
7.1. — Executarea contractului incepe dup5 semnarea contractului de catre ambele parti.
Art. 8 - Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
referatului de necesitate nr. 20972/13.07.2020
- propunerea financiara inregistrata cu nr.
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate Ia art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca documente
care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac parte integranta din
acesta. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale serviciilor prestate sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in referatul
de necesitate nr. 20972/13.07.2020 si propunerea financiara inregistrata cu nr.
, prevaleaza
prevederile referatului de necesitate nr. 20972/13.07.2020.
Art. 9 - Obligati'le principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in
referatul de necesitate nr. 20972/13.07.2020, si propunerea financiara inregistrata cu nr.
anexe Ia contract, in conformitate cu prevederile legislatiei si reglementarilor in vigoare in domeniu.
9.2. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.3. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.4. - Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele si orice alte
asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, pentru a asigura in
mod continuu personalul salariat on contractat, echipamentul si suportul necesare pentru
indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestuia.
9.5. - Prestatorul se oblig5 s5 remedieze, pe cheltuiala proprie, Ia cererea achizitorului si in termenul
indicat de acesta, orice deficienta in prestarea serviciilor cauzata de neindeplinirea obligatiilor sale
contractuale.
9.6. - 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.
9.7. - Prestatorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale contractuale si dupe
incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romaneasca aplicabila,
dace este cazul.
Art. 10 - Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate si receptionate.
10.2. - Achizitorul se oblig5 sä receptioneze serviciile prestate in termenul convenit, potrivit clauzei
16.
10.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in conformitate cu prevederile
clauzei 11.
Art. 11 - Modalitati de plata
11.1 - Achizitorul se obliga sä plateasca pretul catre prestator in termen de cel mutt 30 de zile
calendaristice de Ia receptie, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.
Art. 12 - Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. — (1) In cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu isi execute, execute cu intarziere
sau execute necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are
dreptul de a percepe penalitati o sums echivalenta cu o cots procentuala din pretul contractului,
respectiv 0,1% din valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator pe fiecare zi
intarziere pana la Indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, dace este cazul, pana Ia rezilierea
contractului.
(2) In cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu reu§e0e, pe parcursul perioadei de
derulare a prezentului contract, s5-§i Indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul este Indreptatit de a calcula penalitati, de 0,1% din pretul contractului ramas de executat
pana la Indeplinirea duratei de executie a prezentului contract, pentru fiecare zi de intarziere p5n5 Ia
data Incetarii de drept a contractului sau a rezilierii acestuia.
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12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu reu§e§te s5-§i execute obligatiile
asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o suma echivalenta cu o cots procentuala din
pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din suma datorata scadenta, 'Dana 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 parisi, in mod
culpabil §i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat §i de a pretinde
plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urm5 da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare s5 nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul Ia actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita !Dana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Art. 13 - Garantia de bun5 executie a contractului
Nu este cazul
Art. 14 - Alte responsabilitati ale prestatorului
14.1. — Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul §i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu referatul de necesitate nr.
20972/13.07.2020 si propunerea financiara inregistrata cu nr.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu perioada
convenita. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de
prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
Art. 15 - Alte responsabilitati ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obliga sa puns la dispozitia prestatorului orice facilitati §i/sau informatii pe care
acesta Ie-a cerut, in cadrul prezentului contract §i pe care le considera necesare Indeplinirii
contractului.
Art. 16 — Receptie verificari
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract si documentele acestuia.
(2) Prestatorul va prezenta Ia solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.
16.2. - Verifickile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor
efectua
16.3. — Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de catre
Setviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si Protocol
16.4 — Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si Protocol va urmari Si va
indeplini, in numele achizitorului, toate activitatile necesare realizarii obiectului prezentului contract,
va monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va semnala once incident in executare si
va transmite Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi
documentul constatator in termen de cel mult 3 zile de Ia inregistrarea acestuia.
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16.5. - Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si Protocol va initia toate
demersurile legate aferente organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul
prezentului contract si va comunica prestatorului procesul - verbal de receptie.
Art. 17 - incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform art. 6 din prezentul
contract.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dace este cazul, oricare faze a acestora
prevazuta a fi terminate intr-o anumita perioada, trebuie finalizate in termenele convenite de Orli,
termene care se calculeaza conform art. 6 din prezentul contract.
Art. 18 - Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
, anexa la contract.
propunerea financiara inregistrata cu nr.
Art. 19 - incetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract inceteaza, in conditiile legii, prin executarea, de catre ambele parti, a
tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a disparitiei,
fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit
in legislatia aplicabila.
19.2. — (1) Suplimentar fats de cauzele de incetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia
Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz Prestatorului de 5 zile
de Ia transmiterea deciziei, fara necesitatea unei alte formalitati §i fara interventia vreunei autoritati
sau instance de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare:
a) prestatorul nu iii indepline§te obligatiile in perioadele stabilite prin contract;
b) prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de catre
achizitor care ii solicits remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor
din contractul de servicii, care afecteaza in mod gray executarea corespunzatoare §i la timp a
serviciilor de asistenta tehnica;
c) prestatorul refuza sau omite sa" aduca la indeplinire dispozitii sau instructiuni emise de catre
achizitor;
d) dupa semnarea contractului, prestatorul cesioneaza drepturile sale din contractul de servicii
sau subcontracteaza fara a avea acordul prealabil al achizitorului;
e) prestatorul declare ca nu-§i poate indeplini obligatiile contractuale;
f) dupa semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu
exercitarea profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitive;
g) dupa semnarea contractului, se constata cä documentele prestatorului depuse in cadrul
procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a fi inexacte;
h) impotriva Prestatorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu
privire Ia frauds, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminals sau orice alts activitate
ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;
i) prestatorul nu transmite achizitorului modificarile care au avut loc in structura organizationala
care implica o schimbare cu privire Ia personalitatea juridica, natura sau controlul
prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act
aditional Ia Contractul de Servicii;
6
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j) prestatorul nu respects obligatiile referitoare Ia confidentialitate si protectia datelor cu caracter
personal;
k) prestatorul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura s5 Isi indeplineasca angajamentele.
I) valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromise ca urmare a
intarzierii prestatiilor din culpa prestatorului.
(2) Cu exceptia situatiilor prevazute Ia pct.h, i, j ale art. 19.2 alin. (1), achizitorul va instiinta
prestatorul in legatura cu motivul rezilierii si va comunica acestuia sanctiunile prevazute. Prestatorul
este invitat s5 prezinte observatiile sale cu privire la sanctiunile notificate.
19.3. Inqtiinfarea privind rezilierea contractului
19.3.1. Decizia de reziliere face obiectul unei instiintari pe care achizitorul are obligatia de a o
transmite prestatorului.
19.3.2 In oricare din situatii, penalitatile de intarziere se calculeaza p5n5 la data efectiva a rezilierii.
19.3.3 Achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate si toate sumele cuvenite prestatorului, Ia
data rezilierii.
19.3.4 Daca achizitorul reziliaza contractul de servicii, are dreptul la daune-interese si va fi
indreptatit sa recupereze de la prestator fare a renunta la celelalte despagubiri la care este
indreptatit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit.
19.3.5. - In orice situatie in care achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate executa garantia de
buns executie, in conformitate cu prevederile art.13
19.4 - In urma unui preaviz de 1 zi acordat Achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul contract
dace Achizitorul:
a) nu isi indeplineste obligatia de plata catre prestator a sumelor datorate acestuia in baza
oricarei certificari din partea Achizitorului, dup5 expirarea termenului limits prevazut in prezentul
contract;
b) suspends derularea serviciilor sau a oricarei Orli a acestora pentru mai mutt de 60 de zile
pentru motive nespecificate in prezentul contract sau independente de culpa prestatorului;
19.5 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al prestatorului dobandit anterior
acesteia in temeiul prezentului contract.
19.6 - In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despagubi prestatorul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit.
Art. 20 - Amendamente
20.1. -le contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
20.2. - Partile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii si conditiile prevazute prin
acest contract.
20.3 — (1) Modificarea duratei de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte de
expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu necesita
a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata
se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.4 - Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in asa fel incat noua valoare
7
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rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile prevazute de Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau
sa fi impus organizarea unei proceduri de atribuire.
Art. 21 - Cesiunea
21.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanand In sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
21.2 — Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a Incasa contravaloarea serviciilor prestate, in
conditiile prevazute OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 22 - Forta majora
22.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
22.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor p5n5 Ia aparitia acesteia.
22.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa is orice masuri care ii stau Ia dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
22.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
Incetarea cauzei acesteia imediat dupa Incetare.
Art. 23 - Solutionarea Iitigiilor
23.1. - Achizitorul si 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.
23.2. - (Jack dupa 5 zile de Ia Inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti competente.
Art. 24 - Legea aplicabila limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare Intre prestator si
achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partite convin in scris, la Inceputul
contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2. - Legea care guverneaza acest contract si in conformitate cu care contractul este interpretat
este Iegea romans.
Art. 25 — Comunicari
25.1. - (1) Orice comunicare dintre parii, referitoare Ia indeplinirea prezentului contract, trebuie s5 fie
transmisa in scris. Dupa primirea oricarei comunicari transmise in scris, partite au obligatia de a
confirma primirea si Inregistrarea acestuia.
(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
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25.2. - Comunicarile Tntre parti se pot face §i prin telefon, fax sau e-mail. Luarea la cunostinta
despre aceste comunicari se prezuma din momentul transmiterii comunicarii prin mijloacele
mentionate, Ia datele de contact notificate de parti.
25.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi object, transmise in temeiul prezentului
contract Ia ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adr-sa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii si nu
de Ia data conmarii de primire.
Prezent roiect de contract se semneaza intr-un exemplar continand 9 pagini.
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Sef Serviciu,'Serviciul Achizitii Publice si Contracte - Directia Achizitii Publice
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Formular nr.1

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

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
, eliberat
, nr.
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
, in calitate de reprezentant legal al
, CNP
, la data de
de
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/
operatorului economic
ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la atribuirea contractului de achizitie
publica de servicii de coletarie internationals pe relatia Romania — Israel pentru 4 colete., declar ca
ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in
niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept
membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari on asociati semnificativi persoane care sunt sot/satie, ruda sau afin pang la gradul al doilea
inclusiv on care se atla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a
nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv on care se atla 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 achizitie sunt:
1. POPA MARICEL Presedintele Consiliului Judetean Iasi;
2. OLTEANU ROMEO -- Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi;
3. CIIIRILA VICTOR - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi ;
4. VERNICA - DASCALESCU LACRAMIOARA - Secretar General al Judetului;
5. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Directia Juridica;
6. PORAICO MARIA — ef Serviciu, Serviciul Juridic Contencios-Administrativ, Directia Juridica;
7. ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economica;
8. DOROBAT MIHAELA - Sef Serviciu, Serviciu Financiar Contabil, Directia Economica;
9. MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperare Creante;
10. ELIZA CHIRICA — Sef Serviviciu, Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si
Protocol
11. VIRGIL LEITOIU — consilier, Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si
Protocol
12. MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii Publice;
13. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Sef Serviciu, Directia Achizitii Publice;
14. SERBANOIU CATALINA- Cons Jr Directia Achizitii Publice;
15 ANDREI CARMEN — Consilier Achizitii publice, Directia Achizitii Publice;
16. TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr Directia Achizitii Publice;
17. BADALUTA PETRONELA - Consilier Achizitii publice, Directia Achizitii Publice.

CONSILIERI JUDETENI:
1.Acostoaiei Adrian
2.Afloarei Sorin - Alexandru
3.Aniculaesi Mircea
4.Apostol Silviu
5.Avram Petru
6.Raluca Vartic
7.Bulgaru Liviu - Gabriel
8.Carp Petra
9.Calin Stefan
10.Catur Constantin - Catalin
11.Ciornia Camelia
12. Citea Petronela
13.Doleanu Stefan
14.Cotiuga Vasile
15. Timofciuc Catalin
16.Flutur Sorin - Georgel
17.Ivancia Mihaela
18.Lebada Dorel
19.Manolache Mircea
20.Minea Marius - Danut
21.Morosan Catalin
22. Ostaficiuc Marius Eugen
23.Paraschiv Dumitru
24.Matei Laura
25.Sandu Ion - Vasile
26.Stanciu Cristian
27.Mihai Florin
28.Serban Constantin
29.Marian Hauta
30. Urcaciu Ion Lorin
31.Ursanu Radu - Ionel
32.Uscatu Constantin - Marian
33.Vatra Gheorghe Romeo
34.Zaharia Elena.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevetrului, jeicutei unei persoane dintre
tele preveizute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta iii desfeisoara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii on
imprejureirilor, declaratia Acura serveste la producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendet."
Data

Reprezentant legal Ofertant unit/ Ofertant
asociat/ Tert sustinator
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Formular nr.2
Formular de Oferta
Data: finiroduceti zina, in n°, anul
Anunt de participare: finiroduceti mfunarul anuntulai tie participare simplificai I
Obiectul contractului: linfroduceti Obiectul contractului din anun(ul tie participare simplificot
Catre: Autoritatea Contractanta lintroduceti denumircol
Dupa examinarea Anuntului de participare, subsemnatii, ne angajAm se semnAm Contractul ce rezulta
din aceasta procedure si sa demaram, sa realizam si sa finalizam activitatile specificate in Contract si
anexele sale in conformitate cu Anuntului de participare si cu Propunerea noastra Financiara.
In concordanta cu Propunerea noastra Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractanta pane la momentul depunerii Ofertei:
lei lintrodueeti .slini in LOT Inere clip Propunerea
ofertam pretul total de
liniroduceti suma ip cifre i !here',
fard TVA, la care se adauga TVA de
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar
1. am examinat continutul Anuntului de participare, comunicate pana la data depunerii Ofertelor
pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii de coletarie internationals pe
relatia Romania — Israel pentru 4 colete.
2. si raspunsurile la solicitArile de clarificari publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta
documentele achizitiei comunicate de Autoritatea Contractanta in legatura cu achizitia la care
depunem Oferta;
am
examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei
3.
achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin
documentele achizitiei, in special dar fara a se limita la Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
4. avem o intelegere complete a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, fara
nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul,
instructiunile, stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
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 ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe perioada
pregatirii Ofertei, pand 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 fata de Autoritatea
Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi pregatit 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.
/inirociirccri
Suntem de acord ca Oferta noastra sA ramana valabila pentru o perioada de
nurnandi zile 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 I fritroeiuceriden nirea coinploal 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, impreund cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne aflam in nici o situatie de conflict de
interes, asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat
Autoritatea Contractanta despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor
cat si pe perioada derularii Contractului
3. am citit si interes 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 for si efectele for juridice.
4. pang la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica de servicii aceasta Oferta,
impreund cu comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta linlrecluceti clenumirea
prin care Oferta noastra este stability castigatoare, vor constitui un angajament ferm
Con
pentru noi.
5. Precizam ca nu depunem Oferta Alternative.
6. Intelegem ca Autoritatea Contractanta
a. nu este obligate sä continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a
anula procedura simplificata in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite
la art. 212 si 213 din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligate sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta Oferta pe care o
poate primi.
c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuate prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior si garantdm Ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare
intr-o astfel de situatie.
7. Daca Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de bung executie de: NU
ESTE CAZUL
8. Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intro asociere, in calitate de subcontractant).
9. Vazand prevederile art. 57, art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1)
din HG nr. 395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 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 Financiath
finiroduceri nuns rut pug/nil, de in paragrainl nr. . in p ragralul
nr. ...1

.

.... finfrocluce(i nilarmalial

2.

.... finiroduceli in ormatiai

De asemenea, in virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si art. 57 alin. (4) precizam ca
motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din
Propunerea Financiard sunt confidentiale sunt urmatoarele:

Nr. Crt.

Motivele pentru care partile/infonnatiile mai sus mentionate din
Propunerea Financiara cunt confidentiale

1.

.... [prezenluli molivul]

2.

.... [pre zettlafi molivull

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

