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Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi, intentioneazi

Servicii specialisti - membri in comisii de receptie finals la obiectivele realizate la R.A.
AEROPORTUL Iasi prin achizitie directs si invita pe cei interesati sa depuna oferte in acest
sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Stant 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 Iasi.
5. Valoarea estimata totals:

6000 lei fall TVA; Valoarea alocata pe fiecare

receptie/specialist : 3000 lei fara TVA.
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Cod CPV: 71310000-4 Servicii de consultants In domeniul ingineriei si al constructiilor
(Rev. 2);
8.

Durata contractului de Servicii specialisti - membri in comisii de receptie finals la
obiectivele realizate la R.A. AEROPORTUL Iasi este de 5 zile de la data ordinului de
incepere a serviciilor.

9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertelor.
10. Data limits de depunere a ofertelor: 21.08.2020, ora 10.00.
11. Oferta va contine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunere tehnica si propunere
financiara.

Propunerea tehnica va respecta cerintele solicitate prin caietul de sarcini, va detalia
modul de Indeplinire a acestora si va contine toate documentele solicitate prin
caietul de sarcini nr.23773/07.08.2020.
In cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta si urmatoarele documente:
- Declarge 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 oferta — formularul 5.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA, cu TVA explicitat separat.
12.Ofertele vor fi transmise Ia Registratura Generala in format tiparit prin servicii postale/de
curierat/prin livrare directs Ia: sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ul Stefan cel Mare si
Slant nr. 69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod postal 700075, Romania, astfei:
LUNI — J01: 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise Ia adresa de e-mail
achizitii.publice@icc.ro, WS la data limits de depunere a ofertelor.
13.Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ui Consiliului Judetean Iasi

www.icc.ro - sectiunea „Achizitii publice - Licitatii", de pe site-ul http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub, sectiunea Publicitate-anunturi sau poate fi oblinuta in format electronic de
la sediul autoritatii contractante, Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Directia Achizitii
Publice.
DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminita MUSCHERU
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitajii
in solider cu intocmitorul inscrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER, Mariana PIETRARU
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitafii
in solider cu intoc itorul inscrisului

CONSILIER ACHIZITII PUBLI E,

Raluca Andreea G U
imi asum responsabilitatea pent
corectitudinea,legalitatea intocmirii a
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUI
a contractului de achizitie publics de
Servicii specialisti - membri in comisii de receptie finals la obiectivele
realizate la R.A. AEROPORTUL Iasi

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

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizifie publics de
Servicii specialisti - membri in comisii de receptie finals la obiectivele
realizate la R.A. AEROPORTUL Iasi

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,
in solidar cu intocmitorul inscrisului

CONSILIER ACHIZITII P BLICE,

Raluca Andr
imi (num responsobilitatea
corectitudinea,legalitotea intoc
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Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
• SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA II - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale obligatorii.
• SECTIUNEA III - Formulare §i modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA$I
Bulevardul Stefan eel Mare si Mint, nr. 69, cod 700075,120
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; mrwvi.icc.ro

Directia Tehnica $i Investitii
Serviciul Tehnic, Investitii $i Monitorizarea Lucrkilor Publice
Aproblat,
PRE$EDINTE
Dr.Ing. Marotcel POPA

Caiet de Sarcini
pentru achizitionare servicii specialisti - membri in comisii de receptie finals
la obiectivele realizate la R.A. AEROPORTUL Iasi

1. Date generale
Consiliul Judetean Iasi, in calitate de proprietar, urmeaza sa efectueze receptiile finale pentru
2 contracte realizate in cadrul obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului
International Iasi", dupa cum urmeaza :
Contractul nr.C43/04.06.2013 realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste not
cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi;
- Contractul nr.C41/18.04.2014 Obiectivul 2 - Extindere suplimentara platforma parcare
aeronave;
2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor
Avand in vedere prevederile HG nr.343/2017 pentru modificarea HotSrarii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu referire la: "Articolul 25, (1) Din componenta comisiei de receptie final5
fac parte:
c) 1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de
categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de proprietar/asociatia de
proprietari, altii decat cei implicati in proiectarea/executia obiectivului de investitii; acestia isi
desfasoara activitatea ca angajati ai proprietarului, cu contract de muncg sau pe baza de contract
de prestki servicii, ca persoang fizia autorizata, dupa caz, potrivit legii".
3. Servicii solicitate
Se doreste achizitionarea serviciilor unor specialist' in domeniul lucrarilor de constructii,
care sä participle ca membri in comisiile de receptie finals a 2 contracte realizate in cadrul
obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi", dupa cum
urmeaza :
Contractul nr.C43/04.06.2013 realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste not
cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi;
- Contractul nr.C41/18.04.2014 Obiectivul 2 - Extindere suplimentara platforma parcare
aeronave;
Urmatoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce
rezulta din aceasta procedure:
Conform prevederilor HG nr.343/2017 pentru modificarea Hotkarii Guvernului nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora,
"Art. 27:
(1) Comisia de receptie finals se intruneste la data, ora si locul stabilite si verifica obligatoriu
urmatoarele:
a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmarirea comportarii in
exploatare a constructiei, pe perioada de garantie, in conformitate cu obligatiile ce le revin
potrivit legii;
c) cartea tehnica a constructiei completata;
d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in perioada de garantie a
lucrarilor de constructii, dupe caz.
(2) Comisia de receptie finals poate cere proprietarului, in cazuri justificate 5i/sau in cazul
aparitiei unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei,
efectuarea de expertize tehnice, incercari suplimentare, probe 5i alte teste.
Art. 28:
(1) Comisia de receptie finals decide suspendarea procesului de receptie finals daca descopera
aparitia, in perioada de garantie, a unor vicii, altele deck cele rezultate din exploatarea
necorespunzatoare a constructiei, care pot fi inlaturate.
(2) In cazul in care comisia de receptie finals decide suspendarea procesului de receptie
aceasta incheie un proces-verbal de suspendare a procesului de receptie finalS, at carui continutcadru este prevazut in anexa nr. 5, in care consemneaza decizia de suspendare, masurile
recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevazute la alin. (1),
precum 5i termenul de remediere, iar investitorul comunica executantului decizia comisiei in
maximum 3 zile lucratoare de la luarea la cuno5tinta a procesului-verbal de suspendare a
procesului de receptie finals.
(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie finals impreuna cu executantul 5i
nu poate depa5i 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de
receptie
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul in care conditiile climatice sau alti factori
independenti de vointa partilor determine imposibilitatea remedierii viciilor descoperite,
executantul notifica proprietarului aceasta situatie 5i solicits decalarea termenului de remediere
cu pans la 90 de zile.
(5) In cazul in care executantul nu remediaza viciile descoperite in termenul de remediere,
proprietarul it va soma in acest sens, iar daca executantul nu cla curs somatiei, proprietarul este
in drept sa execute remedierile pe cheltuiala si riscul executantului in culpa 5i sa pretinda plata
prejudiciului produs, potrivit legii.
Art.29:
(1) Comisia de receptie finals decide admiterea receptiei finale in cazul in care nu se descopera
existenta unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzkoare a constructiei,
precum 5i in cazul in care acestea au fost inlaturate, potrivit prevederilor art. 28.
(2) Comisia de receptie finals decide respingerea receptiei finale in cazul aparitiei unor vicii,
altele deck cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, care nu pot fi
inlaturate 5i care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari 5i altele.
Art.30:
(1) Comisia de receptie finals prezintS proprietarului procesul-verbal de receptie finalS, cu
observatiile participantilor 5i cu decizia comisiei.
(2) In conformitate cu decizia comisiei de receptie finals, proprietarul aproba, in termen de 3
zile de Ia luarea deciziei de catre comisie, admiterea sau respingerea receptiei 5i semneaza
procesul-verbal de receptie finals.
Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii."
Suma totals estimate pentru participarea specialistilor Ia cele 2 receptii este de
6.000,00 lei (fare WA), valoarea alocata pe fiecare receptie/specialist fiind de 3.000.0
lei flea TVA.
4. Locul durata desfasurarii activitatilor
Locul desfasurarii activitatilor
Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza la obiectivele care se vor
receptiona, Ia adresa - R.A.Aeroportul Iasi, str.Moara de Vant, nr.34.
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S. Atestari solicitate
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta anticipeaza ea este
necesar:
a) Pentru contractul nr.C43/04.06.2013 realizarea suprafetelor de miscare aferente unei
piste not cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi - membru in comisia de receptie
finalS se solicits :
o Documente din care sä reiasa ca ofertantul este autorizat, dupS cum urmeaza:
- expert tehnic, atestat pe domeniile A4 si B2
SAU
- diriginte de santier, atestat pe domeniul 3.1
b) Pentru contractul C41/18.04.2014 Obiectivul 2 - Extindere suplimentara platforma
parcare aeronave - membru in comisia de receptie a contractului se solicitS :
o Documente din care s6 reiasa ca ofertantul este autorizat, dupS cum urmeaza:
- expert tehnic, atestat pe domeniile A4 si B2
SAU
- diriginte de santier, atestat pe domeniul 3.1
6. Date de inceput Si de incheiere a serviciilor Si modalitafi de plata
Autoritatea Contractanta intentioneaza Inceperea serviciilor, dupa semnarea Contractului, prin
ordin de Incepere a serviciilor, functie de datele care se vor stabili pentru organizarea receptiilor
finale.
Durata serviciilor este pAn.5 la semnarea procesului verbal de receptie
Receptia serviciului se va face in baza prezent6riii unei copii dupa procesul verbal de receptie
finala a obiectivului de investitie.
Plata aferenta serviciului se va face in termen de cel mutt 30 zile de la primirea facturii, in baza
prezentarii unei copii dup6 procesul verbal de receptie finala a obiectivului de investitie.
7. Mod de prezentare a propunerii financiare si tehnice :
Propunerea financiara : se va exprima in lei fara TVA, TVA separat si total cu TVA.
Propunerea tehnica va confine :
A. Pentru Contractul nr. nr.C43/04.06.2013 realizarea suprafetelor de miscare
aferente unei piste not cu lungimea de 2400 m in R.A. Aeroportul Iasi;
Prezentarea, in copie, a urm6toarelor documente :
o Documente din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat, dupa cum urmeaza:
- expert tehnic, atestat pe domeniile A4 si B2
SAU
- diriginte de santier, atestat pe domeniul 3.1
B. Pentru Contractul nr. C41/18.04.2014 Obiectivul 2 - Extindere suplimentara
platforma parcare aeronave
Prezentarea, in copie, a urmatoarelor documente :
o Documente din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat, dupa cum urmeaza:
- expert tehnic, atestat pe domeniile A4 si B2
SAU
- diriginte de santier, atestat pe domeniul 3.1
8. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Autoritatea Contractant6 va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul
incheieni proceselor verbale de receptie finala.
Director Executiv
Iogen GiN3U

intocmit,
Doing ST IDOV

SECTIUNEA II - Proiectul de
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contractuale obligatorii.
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Exemplar nr. 1
PROJECT CONTRACT DE SERVICII
specialisti- membri in comisii de receplie finals Ia obiectivele realizate Ia
R.A. AEROPORTUL I/W
data
nr.

in temeiul Legli nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
in temeiul Raportului de selectie pentru achlzifia de servicii specialist' - membri in
comisii de recepfle finals la obiectivele realizate la R.A. AEROPORTUL IASI inregistrat cu nr.
s-a incheiat prezentul contract intre
1. Partile
JUDETUL IASI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, Bid. $tefan cel Mare
§i Sfant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal
4540712, cont trezorerie
, reprezentat On dr. Ing. Maricel POPA, Preeedinte, in
calitate de achizitor, pe de o parte,
, Nr. de Inmatriculare in Oficiul
cu sediul in
, cod fiscal
, telefon/fax
Registrului Comertului de pe langa Tribunal
, cont
, reprezentata prin
, in calitate de prestator, pe de alts parte
2. Definlil I
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor fi prestator - partile 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 f§i manifests vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publics
d. operator economic - orice persoand 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 executarea de lucrari
si/sau a unei constructii, furnizarea de produse on prestarea de servicii, inclusiv orice asociere
temporary formats intre cloud on mai multe dintre aceste entitati;
e. Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
f. Dispozifie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modilica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia si In limitele Legii
98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
g. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, In baza contractului,
pentru indeplinirea integrals si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
h. servicil - activitafile a caror prestare face obiectul contractului;
i. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
public& §i care executa si/sau furnizeaza anumite part on elemente ale lucrarilor sau ale
constructiei on indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publics,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare In acest
scop;
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j. forts majors - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutil, incendii, inundatii sau once alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa. Nu
este considerat forta majors un eveniment asemenea celor de mai sus care, fait a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
k. 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 and 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 sa curga Ia inceputul primei ore a primei
zile a termenului *i se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul
exprimat in luni sau ani Incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului 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; dace, In cazul termenului exprimat in
luni sau ani, In tuna in care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare zilei In care a
Inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a Iunii
respective. Dace ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare
legala, duminlca sau sambata, termenul se incheie Ia expirarea ultimei ore a urmatoarei zile
lucratoarela calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica In mod corespunzator
dispozitiile de mai sus, cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in
considerare.
I. Finalizare/AJungere la termen este atunci tend Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele,
astfel cum este stabilit in referatul de necesitate si anexele acestuia;
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 referatul de necesitate si anexele acestuia;
m. intarziere - once esec at prestatorului de a executa once obligatii contractuale In termenul
convenit;
n. Penalitate - despagubirea stability in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Part;le
contractante catre cealalta 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 Ia Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractutui;
o. Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Serviciile prestate, prin
care achizitorul confirma/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 at conformitatii serviciilor cu prevederile referatului de necesitate si anexele
acestuia) cat si din punct de vedere cantitativ;
p. 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 referatul de necesitate si anexele acestuia;
r. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de Ia data intrarii sale in vigoare
si pana Ia epuizarea conventionata sau legala a oricarui efect pe care it produce, inclusiv
perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
s. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculate de la
data de Incepere a prestarii serviciilor, astfel cum a fost comunicata prestatorului de catre
Achizitor si pana la finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, data este cazul, conform
clauzelor din prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor nu este incluse perioada in
care se efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
u. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii
cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale
3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest Iucru este permis de context.
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3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau once referire Ia zile reprezinta zile calendaristice data nu se
specifics in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere aitfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice §i once
organizatie avand capacitate juridica.
3.4. - Referintele Ia 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 obliga nu numai Ia ceea ce
este expres prevazut pan clauzele sate, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau echitatea
le da obligatiei respective, dupa natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze servicii specialist- membri in comisii de receptie
conform caietului de sarcini si a
finals Ia obiectivele realizate Ia R.A. AEROPORTUL
propunerii tehnice prezentate, in perioada convenita si in conformitate cu prevederile legate si cu
obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile prestate si
receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabitite prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1. — Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre
lei Ia care se adauga TVA In valoare de
achizitor, conform proptinerii financiare, este de
lei, conform prevederilor legate.
6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intro in vigoare dupa semnarea contractului de catre ambele parti si
opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana Ia epuizarea conventionala sau
legala a oricarui efect pe care it produce.
6.2. Durata de prestare a serviciilor este de 5 zile de la data inscrisa in ordinul de incepere at
serviciilor.
7. Executarea contractului
7.1. — Executarea contractului incepe dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, cu
respectarea dispozitiilor referitoare Ia calculul termenelor prevazute in cuprinsul art. 3 alin. 2 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
documentatia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini si clarificarile si/sau masurile de
remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiare, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
lista subcontractantilor si contractele de subcontractare, dace este cazul,
angajamentul tertului sustinator, data este cazul
- 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 executarii contractului de achizitie publica, 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
9.1. — Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate
caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract, in conformitate cu prevederile legislatiei
romanesti si comunitare din domeniu si cu cedntele achizitorului.
9.2. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile prezentului
contract, caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe la prezentul contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si once faze a acestora prevazute a fi
terminate intr-o perioada stability trebuie finatizate in termenul convenit de parti.

3/10
Proled de contract de servicli specialletl. membrl Tn comlell de receptie finale Is oblectivele realizate la

o

A ACIAMDMIDT111

II

sem

1
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele stabilite in prezentul contract. Dace pe parcursul indeplinini contractului intervin
circumstante, care nu se datoreaza prestatorului, care it pun pe acesta in imposibilitatea de a
respecta termenele stabilite in prezentul contract, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in
timp util, achizitorului.
(4) in afara cazului in care achizitorul accepta revizuirea termenelor stabilite prezentut
contract, pe baza justificarilor furnizate de prestator, incheindu-se in acest sens un act aditional,
once intarziere in Indeplinirea contractului conform termenelor stabilite da dreptul achizitorului de a
pretinde prestatorului penalitati de intarziere.
(5) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul deruldrii contractului.
9.3. - Prestatorul se oblige sa despagubeasc,d achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din inc.alcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate;
cheltuieli de once nature, aferente, cu exceptia situatiei in
b) daune-interese, costuri, taxe
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
metodelor de
9.4. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, echipamentele 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 sa se asigure deruiarea eficientd a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si in
termenul indicat de acesta, once deficienta in prestarea serviciilor cauzata de neindeplinirea
obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca si cum
clauzele prezentului contract fund aplicabile In integralitate.
acestea ar fi parte a contractului
9.8 - Once rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau once alte
drepturi de proprietate intelectuala si/sau industriald, obtinute in executarea sau ca urmare a
executdrii serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea
Achizitorului/Beneficiarului, care le poate utiliza, publica sau transfers dupd cum considerd necesar,
fait nici un fel de limitare geografica sau de alts nature.
9.9. - Codul de conduits al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in once circumstanta cu obiectivitate
impartialitate, ca un bun si loial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice si
deontologice ale profesiei sale, precum cu discretia necesara. In special, prestatorul se va abline
de la a face once declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile prestate in cadrul acestuia
fart aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum si de la a se angaja in once
activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate fate 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 cite on este cazul.
sa se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
(2) Prestatorul se obligd sa respecte
romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu dependentii acestora respectd
si se conformeaza acestor prevederi legate. De asemenea, prestatorul va respecta standardele
esentiale de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere negocieri colective, eliminarea
munch foliate si a discrimindrii la locul de munca si abolirea muncii copiilor.
personalul acestuia vor respecta
(3) Pe intreaga duratd a contractului, prestatorul
libertatile cetatenestl, si se angajeaza sä nu aduca atingere in nici un fel
drepturile omului
practicilor politice, culturale religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau
dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, si/sau va oferi sau va accepta 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, fard ca prin aceasta insa sa 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 obtina in legatura cu acest contract.
Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta once corn ision, reducere, alocatie, plate
indirecta sau once alt venit/beneficiu In legatura cu sau ca rezultat at indeplinirii obligatiilor
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prevazute in acest contract.
(6) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati sau
comision In legatura cu once articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor si/sau
oricarui alt drept de proprietate intelectuala si/sau industrials, utilizat in cadrul sau pentru scopurile
acestui contract.
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta once situatie
care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv si
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau
nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al altor legaturi sau interese comune. Oricare ar fi
situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de mitre prestator imediat achizitorului, in
scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla Intr-o
situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat si fart nici un
fel de compensatie din partea achizitorului, once membru al personalului sau care se afla intr-o
astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la once legaturi si relatii, comerciale sau de alts natura, care
au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. In cazul in
care prestatorul nu poate mentine aceasta independenta, achizitorul are dreptul de a rezilia
contractul, fart obligatia notificarii formale a prestatorului si fait a aduce atingere dreptului
achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.
(4) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri
suplimentare daca va considera necesar.
9.11 - (1) Daca este cazul, In cazul in care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executarii
contractului de achizitie publics, tertul/tertii sustinator/sustinatori se obliga sa asigure indeplinirea
obligatiilor prezentului contract astfel cum este stipulat in Angajamentul ferm, anexa la prezentul
contract, sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de penalitati, executarea garantiei
de buna executie si aplicarea in mod corespunzator a prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul
ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, prin cesiune, cu titlu de
garantie, achizitorului, Ia 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.
9.12 - (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) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si once alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prev'azuta in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.13 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele precizate in prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
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, prin cesiune
drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
sustinatonsustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.
10.5. - Achizitorul se obliga sa puns Ia dispozitia prestatorului once facilitati si/sau informatii pe
care acesta
cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract si pe care le considera
necesare Indeplinirii contractului.
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11. Modalitati de plata
11.1 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de cel mutt 30 de
zile calendaristice de Ia receptia serviciilor, jar achizitorul a primit facture on cererea
echivalenta de plata Ia data receptiel on anterior acestei date, in conformitate cu prevederile
art. 6 alin. 1) lit c) din Legea nr. 72/2013.
(2) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditlile prevederilor legale in vigoare
si ale art 21 al prezentului contract.
12. Sanctluni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. — In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste, isi
indeplineste cu intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a percepe penalitati in cuantum de 0,1% din pretul contractului fara
TVA ramas de achitat, pe fiecare zi intarziere pans Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor sau,
dupa caz, pans data rezilierii contractului.
12.2 - In cazul In care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termenul
convenit, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sums echivalenta cu 0,1% din
plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, Frani Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept de la 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 partil lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma cla 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 pans la data denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fait 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 pand la data denuntarii
unilaterale a contractului.
13. Garantia de buns executie a contractului —nu se aplica
14. Caracterul public at contractului
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizitiei si are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restriclionat 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 in cadrul ofertei depuse exists documente dovedite ca ffind confidentiale sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face
cunoscute aceste documente fara acordul scris at 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.
15. Receptie si verificari
15.1. - 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.
15.2. — (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 sal Imputerniciti care vor efectua verificarile.
(2) In termen de cel mutt 5 zile de Ia finalizarea serviciilor se incheie Procesul-verbal de receptie.
15.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de
catre Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi.
15.4 — Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi va
urmari si va indeplini, in numele achizitorului, toate activitatile necesare realizarii obiectului
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prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract si va semnala once
incident in executare. Achizitorul are dreptul de a emite document constatator care confine informatii
referitoare Ia indeplinirea sau, dupd caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale, atunci cand este
solicitat in mod expres de catre prestator. Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant
la solicitarea acestuia si numai in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor
aferente.
15.5. - Directia Tehnica si Investiti din cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi va initia
toate demersurile legale aferente organizarii si efectuarii receptei serviciilor ce constituie obiectul
prezentului contract si vor comunica prestatorului, procesul—verbal de recepte.
16. Incepere, finalizare, Intarzieri, sistare
16.1. - Prestatorul are obligate de a incepe prestarea serviciilor Ia data semnarii prezentului
contract si in conformitate cu termenele inscrise in prezentul contract.
16.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oricare fazd a acestora
prevazuta a fi terminate intr-o perioada stabilita in termenul contractului trebuie finalizate in termenul
convenit de part.
16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioada de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor
de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul partilor, prin act aditional.
16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
once intarziere in indeplinirea contractului cid dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
16.5. - Modificarea duratei de prestare prevazute la art. 6.2 se face cu acordul partilor, prin act
aditional, incheiat inainte de expirarea duratei de prestare stabilita
17. Ajustarea pretului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in propunerea financiara, anexa Ia contract.
17.2. - Pretul prezentului contract fart TVA este ferm pe intreaga durata de executare a
prezentului contract.
18. incetarea contractului. Pact comisoriu
18.1. - Prezentul contract inceteaza prin prin executarea, de catre ambele part, a tuturor
obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a disparitiei, fard vine
nici uneia dintre part, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este definit in
legislate aplicabild.
18.2. - In plus feta de motivele de incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa adresatd
prestatorului, fard necesitatea unei alte formalitdti si fara interventia vreunei autoritati sau instante
de judecatd, in cazul in care acesta:
a)
intra 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 situate similara cu cele anterioare, reglementatd prin lege;
b)
face obiectul unei proceduri legate pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute Ia
litera a);
c)
a fost condamnat, prin hotardre definitive a unei instante judecatoresti, pentru o faptd care a
adus atingere eticii si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita
profesionala, dovedite de achizitor prin once mijloace permise de lege;
d)
a fost condamnat, prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti, pentru frauds,
coruptie, implicare intr-o organizatie criminald sau once alts activitate ilegala prin care sunt aduse
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e)
a fost declarat vinovat de incalcarea grava a obligatiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
f)
este afectat de transformdri de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari sunt
acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
g)
este afectat de once alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
corespunzatoare a prezentului contract;
h)
nu furnizeazd garantiile si/sau asigurdrile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poate
respecta angajamentele asumate.
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i) nu isi indeplineste obligatille asumate prin prezentul contract;
j) refuza sau neglijeazd ss clued Ia indeplinire instructiunile emise de cdtre achizitor sau solicitarea
transmisa de acesta de a remedia orice executare necorespunzatoare a obligatiilor sale
contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare si in term enele prevdzute a
serviciilor.
k) a abandonat contractul;
I) 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 procedure de faliment
inainte de inceperea executarli prezentului contract.
n) 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;
o) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului, wand in vedere o Medicare gravy a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeand relevantd si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene,
p) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
r) valorificarea de cdtre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromisd ca urmare a
intarzierii prestatiilor din vine prestatorului.
18.3. - In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finalize serviciile fie direct, fie
prin incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte part', costurile respective flind imputabile
prestatorului.
18.4. - Imediat dupe primirea notificdrii de reziliere a contractului, prestatorul va Iua toate masurile
necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts si organizatd, in asa fel
Mat costurile sa fie minime.
18.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata cdtre prestator (Ana la finalizarea
serviciilor, dupd care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare aferente
prestarii serviciilor respective, sau, dupe caz, va plati prestatorului once sume restante.
18.6. - In cazurile in care achizitorul considerd contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit se perceapa de la prestator dauneinterese.
18.7. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisd
adresatd prestatorului, fsrs necesitatea unei alte formalitdti si fsrs interventia vreunei autoritati sau
instance de judecata daca:
a) — prestatorul a abandonat contractul;
b) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi
a fost notificat de achizitor;
18.8 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe prestator
in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
18.9. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
18.10. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila si fait interventia vreunei autoritati sau
instance de judecatd
19. Amendamente
19.1. - Pattie 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.
19.2. - 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.
19.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale intra
in vigoare Ia data semndrii acestora de catre ultima parte.
19.4 — (1) Modificarea duratei de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte de
expirarea termenului de prestare initial.
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(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.).
19.5 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fart organizarea unei noi proceduri de atribuire
numai in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si se publics in SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege in
asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile
prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de
participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire
decat cea aplicata pentru atribuirea contractului.
(3) Dice modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat
in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
19.6 inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeaza numai cu acceptul achizitorului, si nu reprezinta o modificare substantiala, asa cum este
aceasta definite in art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20. Cesiunea
20.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. Prestatorul
poate cesiona dreptul sau de a incasa contraprestatia serviciilor in conditiile prevazute de
dispozitiile Codului Civil si OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului.
20.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul
ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garantie,
achizitorului, Ia solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentille Ia daune pe care lear putea avea impotriva tegului/tegilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatillor
asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legate de partea/partile din contract care
sunt indeplinite de catre acestia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
21. Forte majors
21.1. - Forta majors este constatata de o autoritate competent&
21.2. - Forta majors exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fare
a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pagilor pane la aparitia acesteia.
21.4. - Partea contractanta care invoc,a forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa is once masuri care ii stau Ia dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
21.5. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia incetare.
21.6. - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fart ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea Iitigillor
22.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, once neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
22.2. - Daca, dupe 15 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.
23. Legea aplicabila si limba care guverneaza contractul
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator st achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partite convin in scris, la
inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
23.2 Legea care guverneaza acest contract si in conformitate cu care contractul este interpretat
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este legea romans.
24. Comunicari
24.1. - (1) Once comunicare dintre part', referitoare Ia indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa In scris.
(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si In momentul
primirii.
24.2. - Comunicarile Intre parti se pot face si prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii In scris a primirii comunicarii.
24.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
contract Ia ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii si nu
de la data confirmar
Prezentul olect doptrii0340 towneaza intr-un exemplar continand 10 pagini si este parte a Documentatiei
de Atribuire
,.74
Ach r
Prestator

JUDE

Pres

*

Dr.Irg.M
Secretar Gen
Litersmioar

asi
SCALESCU

Sef Serviciul Juridic Contenc
Maria PORAICO
Vizat pentru control financier prevenbv propriu

Director Executiv Directia Ec
Elena ARV1NTE
Rdspund in privirge r

regularitabi si legefitdbi

Directia Econo ica, Sef Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBAT
Rdspund in privinta realafil, regularitafii si legalitabi

Director Executiv Directia Juridica
Gabriela LUNGULESEI
asum in t

ti4esponsabilitatea corectitudinii si legalitatii, in solider cu intocmitorul inscnsului

Director Hxecutiv Directia Tehnica si
logen G1NJU
asum in totalitate res

ea corectitudinii

In solider cu intocmitorul inscrisului

Director Executiv Directia Achizitii Publice
Anca Luminita MUCH RU
asum in totalitaie responsabi tea corectitudinii si lege/Hap, in solider cu intocmitorul inscrisului

Directia Ach
Consilier juri
imi asum response

Publi e, Serviciul Achizitii Publice $i Contracte
Celina Serbanoiu
pentru funamentarea, corectitudinea, legalitatea Intocmirii acestui inscris oficial
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Formularul nr. 1

Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul
reprezentant imputemicit al
(denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator at ofertantului, Ia
achizitia directs pentru atribuirea
, organizata de CONSILIUL JUDETEAN
declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 167 din LEGEA
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv;
a) a inalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest
lucru prin once mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se
constatd incalcarea acestor obligatii;
b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activ
i;
c) a comis o abatere profesionald gravy care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin once mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera
c5 operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legaturd cu procedura in calla;
e) se afld intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legdtura 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, at unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcdri au dus la incetarea anticipate a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a racut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise Ia
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al
indeplinirii criteriilor de calificare selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masurd
sa prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional at autoritatii
contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influents
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru catre respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar ca informatille furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmetrii declarafiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Infeleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiet penale privind falsul in declaratii.
Semneitura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele si prenumele semnatarului
Capacitatea de semneiturci
Data
20

Formular nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
(adresa de
Subsemnatul (a) (nume/ presume), domiciliat(a) in
, la data de
, eliberat de
, nr.
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (C1/ Pasaport), seria
, CNP
, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
(denumire), avand cal itatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de Servicii
specialisti - membri in comisii de receptie finalA la obiectivele realizate la R.A. AEROPORTUL Iasi organizata de
Judetul Iasi, declar ca ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sus(inator/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, rucla 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 sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul
at doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:
1. POPA MARICEL — PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IA51
2. CHIRILA VICTOR — VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
3. OLTEANU ROMEO - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA — DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. DOROBAT MIHAELA - SEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
8. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
9. PIETRARU MARIANA — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
10.RALUCA ANDREEA GUZU- CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
1 LSERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII
PUBLICE 51 CONTRACTE
12. IOGEN GINJU - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA TEHNICA 51 INVESTITII
13.DOINA STAFIDOV- CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA 51 INVESTITII

CONSILIERI JUDETENI:
LACOSTOAIEI 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
1 LCIORNIA CAMELIA
12. CiTEA PETRONELA
13.DOLEANU STEFAN
14.COTIUGA VASILE
21

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
3 I.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 conformer cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea 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 adevcirului, facuta unei persoane dintre tele prevazute in art. 175 sau unei uniteiti in

care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
cdnd, potrivit legii on imprejurarilor, declaratia facuter serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amender."
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 asociat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, data Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In
situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat,
semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.
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FORMULAR 3

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

DECLARATIE

Subsemnatul

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

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fats in acte publice, ca am citit si suntem de acord fait rezerve cu
termenii si conditiile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de
Servicii specialisti - membri in comisii de receptie finals la obiectivele realizate la R.A.
AEROPORTUL Iasi si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stability ca fund
astigatoare sa semnam contractul de achizitie publics in conformitate cu prevederile din
Documentatia de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante.

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

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

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

DECLARATIE

Subsemnatul
imputemicit al

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

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa 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 fiind 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.

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

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor in Asociere: figtroploce#,ckiitiimiceo complet4j
Formular de Oferta

Data: [illtraglrceri ziurz, tuna, anulj
Anunt de participare: [introducers nurnaruii5crisoili de.
Obiectul contractului: Servicii specialisti - membri in comisii de receptie finals la obiectivele realizate la R.A.
AEROPORTUL Iasi
Catre: Autoritatea Contractanta [infroducep dehurniret4

Dup5 examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam s5 semn5m Contractul ce rezult5 din
aceasta procedur5 si sa demaram, sa realiz5m si sä finaliz5m activitStile specificate in Contract in
conformitate cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si Financiar5.
In concordant5 cu Propunerea noastra Tehnica si Financiar5 si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractanta pan5 Ia momentul depunerii Ofertei:
lei fintioduceti sumer
oferfam pretul total de
gliftv-t din -PropitNereci Financiathi, car5 TVA,
Ia care se adaug5 TVA de

[introducer; sumo in cifre

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar CS:
1.
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
fintroduceri detrrtilj, comunicate pans la data depunerii Ofertelor si r5spunsurile Ia solicifarile de
clarificari publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de
Autoritatea Contractant5 in leg5tur5 cu procedura Ia 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 Ia Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
3.
avem o intelegere complet5 a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in
totalitate, f5r5 nici rezerv5 sau restrictie, intelegem si accept5m cerinte referitoare Ia forma, continutul,
instructiunile, stipul5rile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
4.
dup5 ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere complet5
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 pregatit5 luand in considerare toate acestea;
6.
am inteles c5 am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoriatii Contractante, pe
perioada pregatirii Ofertei, pan5 in data limit5 de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
legatur5 cu si pentru realizarea activit5tilor in cadrul contractului;
7.
suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si
comercial asociat5 documentelor achizitiei si accept5m aceeasi responsabilitate fat5 de Autoritatea
Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi preg5tit aceste documente;
8.
am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
performanta inclusi in Contract ca baz5 pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activitatilor si transmiterea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabil5 pentru o perioada de
tineieibceOniitrir
zile de Ia data depunerii Ofertelor si c5 transmiterea acestei Oferte ne va tine r5spunz5tori. Suntem de acord
ca aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.
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Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului fintcoOLgeA_aepurnireci comp/eta] in aceasta
procedura declar
1. nu am fa'cut 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 sa anuntam 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
, demanirea cornpfet6 a
subcolitc**4* -4;:tie.ciiror.papac4tali aulost toilizae pentiu—ificiepiinimacdterillor'de calificarej si a
caror resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sa punem Ia 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 Ia cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam
expres continutul lor si efectele Ion juridice.
5. pans Ia Incheierea si semnarea contractului de achizitie publica de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta lintroduceti dencirnirEv Autoritatii Contractantel,
prin care Oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizam ca:
0 depunem Oferta Alternative, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat,
marcat in mod clar "Oferta Alternativa";
E nu depunem Oferta Alternativa.
cotesPuiliato.ore.1
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 urmare a Intrunirii conditiilor stabilite in Legea nr.
98/2016.
b. nu este obligate sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret 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. Dace Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buns executie de
ihritOoditeeft-pieoceott.ft-stbbilit Salsa-at-ea de intentie a achizitiell din pretul Contractului.
9. Confirmam Ca nu participarn 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

4i-ridit.iip;girti, de In paragrafui nr...,. fa parawaful: nr. .
1.

.... ntracitice-.P irtformnric;1

2.

.... iotroduceri infotrnotivj

De asemenea, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea
Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:
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Nr. Crt.

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

/I

1.

....

2.

.... iprezentatf mativv1.1

i ez

Semnatura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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