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Aprobat,
PRE5EDINTE
CosteLALEXE

Scrisoare de intentie
Judetul last, reprezentat prin Consiliul Judetean lasi intentioned:
realizare si gazduire a website-ului www.vesteaiasului.ro, prin a

Servicii de

invita pe cei

interesati sa depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul la0;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Want 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
5. Valoarea estimata: 12504,20 lei WA TVA;
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2);
8. Durata contractului de prestari servicii: de la data semnarii acestuia pans la data indeplinirii
obligatiilor contractuale in sarcina Partilor
Durata prestarii serviciilor: 60 de zile de la data inscrisa in ordinul de incepere a serviciilor
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerli ofertelor.
10.Perioada de garantie: 5 ani, incepand cu data receptiei site-ului web, care consta In servicii de
mentenanta tehnica (intretinere, actualizare si reparatii software)
11.Data limb' de depunere a ofertelor: 08.09.2021, ora 10.00.
12.Conditii contract: Garantia de buns executie a contractului se va constitui in cuantum de 5%
din pretul contractului, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de contract (Formular 6 —
model de garantie de buns executie).

13.Oferta va contine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunerea tehnica si propunerea financiara.
14.Propunerea tehnica: ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sä
respecte toate cerintele si sä cuprinda toate documentele solicitate prin caietul de
sarcini nr. 29880/31.08.2021.
In cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta si urmatoarele:
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale — formular 3;
- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara ca la elaborarea ofertei sale
a tinut cont de obligatiile referitoare Ia conditiile de munca si protectia muncii - formular 4,
Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele documente:
- Formularul de oferta — formularul 5.
Valoarea ofertei va fi prezentata in lei fara TVA, cu TVA explicitat separat.
15.0fertele vor fi transmise Ia Registratura Genera% in format tiparit prin servicii postale / de
curierat/prin livrare directs la: sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ul Stefan cel Mare si Sfant
nr. 69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel: LUNI —
JOI : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail
achizitii.publice@icc.ro, ;Ana la data limits de depunere a ofertelor.
16. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi www.icc.ro
- sectiunea „Achizitii publice - Licitatii", de pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub,
sectiunea Publicitate-anunturi sau poate fi obtinuta in format electronic de la sediul autoritatii
contractante, Judetul

- Consiliul Judetean Iasi, Directia Achizitii Publice.
DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminita MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitajii
in solider cu intocrnitorul inscrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Mariana PIETRARU
imi asum responsabilitatea pantry lundamentarea,
oficial
corectitudinea.legafilatea 7ntocmirii acestyJRnscns
aces

CONSILIER,
OTILIA HUTANU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentaraa, corectitudinea, legalitatea
intoemini acestui incsds Oficial

OA(
Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
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Aprobat
PRESEDINTE,
Costel

DOCUMENTATIA DE A IBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de realizare si gazduire a website-ului www.vesteaiasului.ro

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si
in solidar cu intocmitorul inscrisului

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de realizare Si gazduire a website-ului www.vesteaiasului.ro

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
rectitudineajegalitatea intocmirn acestui inscris uncial

/

Consilier,
Otilia HUTANU
Imi asum responsebilitatea pentru Vida mentarea. corecatutlinea, legalilatea
intocmirii ecestui incsris Oder
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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 IASI

Bulevardul $tefan eel Mare ;i Sfant. nr.69. cod. 700075,
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Serviciul Comunicare, Relap Publice, Relatii Internationale 71 Protocol

/Viz 2922(17)

R

)1

E,
COS E

CAIET DE SARCINI
pentru achizitionarea serviciilor de realizare si gAzduire
a website-ului www.vesteaiasului.ro

1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza carora operatorii
economici isi vor elabora oferta.
Cerintele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca find obligatorii
si minimale. Neindeplinirea de catre oricare dintre ofertanti a uneia sau mai multor cerinte
determine respingerea ofertei Ca hind neconforma.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE PRODUSE
Transmiterea informatiei sub forma unei publicatii electronice va crea oportunitatea
comunicarii catre not audiente, mai numeroase si extinse, in scopul promovarii proiectelor
judetului la nivel national si international, cu adresabilitate in special pentru iesenii din
diaspora.
In cadrul activitatii de informare, promovare si publicitate, propunem crearea unui
website — vesteaiasului.ro — in scopul centralizarii si prezentarii principalelor activitati si
proiecte intreprinse de administratia Consiliului Judetean Iasi, de institutiile din subordine si
de administratiile locale din judetul
lnitiativa face parte din procesul de transparentizare a activitatii administratiei
judetene, atat in scopul informarii privind activitatea si planurile curente, cat si in scopul
implicarii active a cetatenilor in procesul decizional prin transmiterea de feedback, sugestii,
propuneri.
Este necesara dezvoltarea unui instrument modern, accesibil, usor de actualizat,
adaptat mijloacelor new media, care sa permits prezentarea in timp real a informatiilor si sa
presupuna un cons= eficient de resurse.
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3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE
a. Proiectarea, realizarea si operationalizarea site-ului www.vesteaiasului.ro
b. Asigurarea gazduirii site-ului pe platforma de tip premium pe o perioada de 5
ani avand urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
• Capacitate 2 TB
• Transfer nelimitat
• Baze de date nelimitat
• Numar de casute e-mail nelimitat
• Backup zilnic cu orar prcstabilit
Valoarea estimata a contractului este de maxim 14,88 mii lei inclusiv TVA
4. CRITERIU DE ATRIBUIRE:
• Pretul cel mai scazut

•

5. PREZENTARE GENERALA
Website-ul nou se doreste a fi un instrument de informare si promovare complex,
capabil sa stocheze un volum mare de informatii utile, capabil sa asigure filtrarea,
vizualizarea si arhi varea acestor date. De la simple alegere a denumirii, panti la interfata
aleasa, continut si optimizare, toate aceste cuvinte reprezinta pasi importanti pentru ca
prezenta virtuala sa fie una benefica.
Prestatorul va prezenta oferta de realizare a unei pagini web www.vesteaiasului.ro
Urmatoarele specificatii tehnice cunt prezentatc ca un set de cerinte minime in realizarea
website-ului, prestatorul fi ind incurajat sa propuna si alte solutii ce au in vedere imbunatatirea
website-ului.
6. CERINTE TEHNICE MINIMALE:

•

GeneralitAti
Pagina web va trebui sa ofere functionalitati extinse, bazate pe tele mai not tehnologii
in domeniu, accesibile de pe mai multe tipuri de platforme;
Proiectarea paginilor website-ului trcbuie sa indeplineasca cerintele de compatibilitate
si accesibilitate in concordanta cu specificatiile W3C (World Wide Web Consortium, 5 Mai
1999) si recomandarile WAI (Web Accessibility Initiative);
Tehnologia utilizata in dezvoltarea platformei nu trebuie 0 implice costuri
suplimentare de licentiere din partea Autoritatii Contractante;
Site-ul web va fi realizat conform principiului KISS (Keep It Straight Simple);
Utilizarea unei platforme full CMS (Content Management System - Sistem de
Administrare a Continutului); CMS-ul faciliteaza organizarea controlului si publicarea de
articole, pagini web, meniuri sau once alt tip de continut, cum ar fi imagini si resurse
multimedia. Cea mai importanta calitate a unui CMS, pe langa un grad mare de control si
automatizare, este ea oricine Indreptatit sa acceseze administrarea lui (cu un utilizator si o
parola) poate modifica foarte simplu elemente din site.
Argumentare
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Solutia unui site este cea mai recomandata optiune pentru diverse tipuri de afaceri, de
la site-uri de prezentare, blog-uri si pana la magazine online. Aceasta iti ofera o varietate de
design-uri, teme si o paleta diversificata de culori.
In aceastd era digitalizata, a devenit o necesitate pentru toate site-urile de a fi create
astfel hick design-ul for sa se adapteze smartphone-urilor pentru a fi simplu si usor de
navigat. Aceasta include teme si optiuni care faciliteaza realizarea unui site de asemenea
maniere incat sa se adapteze navigarii de pe dispozitivele mobile si recunoaste in mod
automat data un utilizator acceseaza site-ul de pe mobil sau desktop, configurand in mod
automat continutul in functie de context. 0 alts facilitate a acestei platforme, este limbajul
simplu folosit, care contribuie la o build indexare a continutului site-ului si ofera posibilitatea
adaugarii de meta titluri, meta descrieri $i cuvinte cheie atat paginilor din site, cat si
articolelor pe care intentional sa le postezi.
Proiectare si realizare site
Website-ul va fi dezvoltat utilizand tehnologie de programare si baze de date in sistem
open-source software (MySQL, PHP, HTML etc.), sau echivalente. Fundalul grafic pentru
pagini va fi treat de catre Prestator;
Nu se vor folosi ferestre pop-up la accesarea site-ului sau a oricArei alte pagini din
interiorul acestuia;
Interfata utilizator va fi optimizata pentru motoarele de cautare Google, Yahoo, MSN,
Bing, find respectate conditiile necesare pentru cautarea dupe cuvinte si fraze cheie, folosirea
si actualizarea tag-urilor Meta pentru descriere, includerea cuvintelor cheie definite in tagurile TITLE de pe toate paginile la cererea beneficiarului;
Se va asigura compatibilitatea cu toate versiunile browserelor web uzuale: Internet
Explorer, Edge, Firefox, Opera, Google Chrome;
Optimizarea interfetei in scopul vizualizarii acesteia in conditii bune si de pe
platforme mobile (Windows Mobile, Android, i0S);
Toate paginile web vor tontine marcaje meta care sa explice continutul paginii si sa
enumere cuvintele cheie pentru pagina respective;
Paginile web vor fi optimizate pentru a fi bine clasate in motoarele de cautare;
Site-ul va permite introducerea in back-end de documente (pdf, word, excel etc.),
material foto jpg, png etc.) si video (avi, mp4 etc);
Informatia de pe anumite pagini specificate in descrierea continutului website-ului (Sectiunile
website-ului) va putea 11 tiparita de catre utilizatori;
Editarea structurii website-ului, incarcarea de fisiere sau imagini, nu va afecta
versiunea publics a site-ului (Interfata utilizator);
Prestatorul va facilita furnizarea de rapoarte lunare sau la cererea Autoritatii
Contractante (Google analytics sau un program similar);
Receptia serviciului de creare web - site se va efectua in conditiile tehnice impuse de
cerintele prezentului caiet de sarcini, a specificatiilor tehnice anexate si de standardele in
vigoare. Se va intocmi un proces verbal pentru receptia serviciilor.
Cerinte referitoare la interfata cu utilizatorul
Site-ul va confine toate informatiile puse la dispozitie de catre Autoritatea
Contractanta;
Interfata site-ului trebuie proiectata tinandu-se cont de recomandarile si standardele
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nationale si internationale existente in domeniu. Solutia proiectata si realizatg trebuie sa
contina 2 sectiuni esentiale:
•
Interfata utilizator care reprezinta partea publics a site-ului accesibila tuturor
utilizatorilor Internet, adica partea site-ului afisata la deschiderea URL a site-ului.
•
Interfata administrator — care reprezinta Interfata site-ului prin intermediul careia va
fi posibila administrarea structurii si continutului site-ului.

•

Interfata administrator trebuie s5 fie accesibila doar unor persoane autorizate (trebuie
racuta verificarea dupa user s1 parola pentru a acorda acces la interfatA). Modulul de login va
avea implementata o funetie de tip CAPTCHA (completely automated public taring test to tell
computers and humans apart) pentru verificarea identitatii utilizatorului, va avea timeout
blocare automata, pentru o perioada de timp, in cazul introducerii unei parole eronate de 3 on
consecutiv. Parola din modulul de login va fi aseunsa si incriptata. Administratorul va putea
adauga, sterge sau modifica informatiile din site, inclusiv conturile de utilizator si parolele.
Pentru actualizarea informatiei pe sectiunea generala a site-ului, Prestatorul va realiza
o interfata care sa ofere posibilitatea administratii si utilizarii facile de catre personalul
responsabil, non-tehnic, si care sa permita formatarea textlui introdus
introducerea
semnelor diacritice.
Modulul de administrare va permite inserarea aceluiasi text, imagine sau fisier
audio/video in toate paginile site-ului simultan sau doar in anumite pagini selectate. De
asemenea, va permite ordonarea paginilor in cadrul structurii arborescente. Se vor folosi
stiluri CSS pentru afisarea diferentiata a meniurilor principale, a sub-meniurilor si a linkurilor catre articole. Va exista un stil implicit pentru textul introdus.
Autoritatea Contractanta va avea posibilitatea de a monitoriza traficul website-ului cu
informatii detaliate despre sursa aecesarilor pe eategoril de informatii i utilizatori.
Interfata administrator va tontine un contor pentru numarul de vizitatori si afisari atat
pentru site-ul general cat si evidentiate separate pentru alte sectiuni din site.
Rezolutia optima de afisare a imaginilor va fi 1024 x 768. in cazul rezolutiilor ecran
egale cu 1024 x 768 sau mai marl, paginile se vor afisa integral pe ecran fern a se activa in
browser scroll-ul orizontal.
Cerinte referitoare la grafica
Designul site-ului trebuie sa fie atragator, original sl modern.
Propunerile grafice trebuie sa creeze un concept vizual unitar si recognoscibil.
Contrastul dintre text si fundal trebuie sa fie suficient de mare pentru vizualizarea
rapida a continutului. Fonturile utilizate vor asigura labilitatea textului indiferent de platforma
sau browser-ul folosit;
Design-ul va fi optimizat pentru rezolutii mitt (tableta, telefon) mart;
Imaginile vor fi optimizate de catre Prestator pentru o vizualizare cat mai eficienta.
Exceptiile vor fi specificate de catre beneficiar data este cazul (continut destinat mass-media).
in cazul In care ofertantul va include in design fotografii sau ilustratii care trebuie
achizitionate, costul estimativ al acestora trebuie inclus in oferta financiara. De asemenea,
ofertantul va verifica disponibilitatea fotografiilor utilizate inainte de a le include in
propunere;
Prestatorul va livra Autoritatii Contractante fisierul sursa PSD al graficii site-ului
pentru toate paginile;
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Imaginile din galeria de imagini se vor afisa folosind un efect lightbox $i va exista
posibilitatea derularii fisierelor media facand click pe butoane tip "inainte/inapoi" (utilizatorii
nu vor fi obligati sa se intoarca la meniu pentru a deschide urmatoarea imagine din acelasi
set). Va exista posibilitatea adaugarii de detalii de tip text fiecarei fotografii din cadrul
galeriei;
Fisierele video atasate articolelor vor aparea incorporate in pagina site-lui. Va exista
posibilitatea rularii fisierelor video uploadate pc server, direct in cadrul paginii site-ului.
Cerinte minimale referitoare la baza de date

•

La baza site-ului web trebuie sa stca o baza de date in care sa fie salvat tot continutul
sau, cu exceptia documentelor externe marl in format PDF, DOC, RTF, XLS, ZIP, JPG, AVL
MPEG, etc. in calitate de Sistem de Gestiune a Bazelor de Date trebuie utilizate preponderent
tele libere (cu licenta GPL).
Baza de Date va contine 3 categorii de informatie:
Metainformatie — reprezinta informatia care va contine reguli de administrare
•
vizualizare a continutului site-ului (structure, afisare informatie, redactare informatie,
configurari aditionale, etc.);
Informatie de continut - reprezinta informatia de continut a site-ului introdusa de
•
administratori si vizualizata de utilizatori (pagini HTML de context, documente DOC,
RTF,XLS, PDF,JPG,etc.);
Informatie de sistem - reprezinta informatia introdusa in mod automat de catre sistem.
•
Aceste informatii pot fi: rezultatele sondajelor, informatia statistics de vizitare a site-ului etc.
Accesul la informatia Bazei de Date va fi asigurata astfel:
•
Vizualizarea informatiilor de interes public — disponibil tuturor categoriilor de
•
utilizatori Internet prin intermediul interfetei utilizator;
Actualizarea informatiei - disponibil doar administratorilor prin intermediul interfetei
•
administrator.
Pe server se va mentine facilitatea care ii permite Autoritatii Contractante crearca de
•
copii de rezerva a bazei de date, pe suport extern;
Sistemul de backup at site-ului web pentru protejarea datelor trebuie sa asigure:
Posibilitatea de creare a unei copii de backup a intregului site;
Posibilitatea restaurarii site-ului pe baza copiei de backup;
Posibilitatea de filtrare a fisierelor si directoaretor pentru care se doreste crearea de
copii de backup;

•
•
•
•

•

Posibilitatea programarii unui proces de backup automat.

Cerinte sf principii de asigurare a seeuritatii

Site-ul Web trebuie realizat asigurand existenta a 2 nivele de acces:
•
Administrator - este nivelul de acces la Interfata Administrator cu drepturi absolute
asupra interfetei si a datelor bazei de date. Acest nivel de acces dispune de toate drepturile
functionale: gestiune structure site, gestiune comentarii, gestiune continut, gestiune pagina
principals, gestiune utilizatori, reorganizarea informatiei vizualizare informatie statistics, etc.;
•
Utilizator Internet reprezinta cel mai limitat nivel de acces care poate accesa doar
interfata publica a site-ului, naviga, descarca documente, trimite comentarii sub forma de
mesaje-mail.
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•
Platforma online trebuie sa suporte comunicalii software prin protocol criptat; parolele
introduse in scopul realizarii login-ului administratorilor vor fi in mod obligatoriu criptate
MD5;
Platforma online va trebui sa fie configurata astfel incat sa ofere protectie pentru
urmatoarele vulnerabilitai:
•
•
•

Content spoofing

•

Predictable resource location
SQL injection

•
•
•

•

Cross-site scripting (XSS) si reflected (RXSS)
Information leakage

Insufficient authentication
Insufficient authorization

•

Abuse of functionality

•
•
•

Directory indexing
HTTP response splitting
iFRAME injection;

•

Alte vulnerabilitati cunoscute ale programelor utilizate in dezvoltarea platformei.
Posibilitatea ca administratorul sa fie avertizat prin e-mail, sms etc., despre aparitia
unei probleme in portal - Problem Notification & System Monitoring;
Compatibilitate SSL;
E-mail verification.

Prestatorul va efectua review-uri periodice ale incidentelor de securitate si riscurilor
de securitate si va realize optimizarile necesare. Va notifica, de asemenea, Autoritatea
Contractanta cu privire Ia incidentele majore de securitate survenite pe perioada derularii
contractului.
Web feed

Crearea M cadrul site-ului a unui sistem web feed care sa ofere continut web din
cadrul site-ului si legaturi care acest continut Acest sistem web feed va trebui sa permita:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonarea utilizatorilor Ia continutul site-ului si la actualizari, astfel incat aceste date sa se
transmits in mod automat catre utilizatori;
Posibilitatea de creare a unui numar nelimitat de web feed-uri;
Posibilitatea alegerii numarului de articole ce apar in web feed ;
Posibilitatea ordonarii articolelor in cadrul feed-ului (ordonare dupa data sau dupa
sectiunile site-lui);
Posibilitatea alegerii numarului de cuvinte care vor fi afisate in prezentarea fiecarui
articol in cadrul feed-ului;
Posibilitatea alegerii modului de randare H1'ML;
Posibilitatea alegerii modului de includere a imaginilor din articole ;
Posibilitatea alegerii sectiunilor din site pe baza carora sa se creeze web feed-uri.

Cerinte referitoare la structura site-ului - Schicarea elementelor vizuale si compunerea
structurii site-ului

•

Structurarea informatiei se va face arborescent cu categorii si subcategorii;
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•

Harta site-ului va fi intocmita de are Prestator impreuna cu Autoritatea Contractanta,

•

Site-ul trebuie sa permita gasirea informatiilor rapid;

•

Prima pagina va reprezenta punctul de legatura catre informatiile principale din intregul

•

site web;
Site-ul trebuie sa faca accesibile si disponibile informatii despre servicile publice ofcrite;

•

Legatura "Cauta", care va oferi utilizatorului accesul Ia un motor de cautare pentru

•

FAQ page - pagina care va oferi utilizatorului acces Ia o pagina cu informatii ajutatoare
pentru o navigare usoara pe site;

•

Legatura "Huta site/sitemap", pentru ca utilizatorii sa poata vedea structura site-ului si sa
poata gasi rapid informatiile dorite ;

•

Mesaj scurt, in partea de jos a paginilor web, care va specifica dreptul de autor al

folosind o schema de detaliu privind continutul fiecarei pagini in parte;

gasirea rapids a subiectelor de interes in cadrul site-ului;

institutiei asupra site-ului web;
Functionalitate:
•

Se vor oferi utilizatorului posibilitati de iesire din pagina web, in vederea continuarii
intrebuintarii site-lui web (buton de intoarcere, functie de cautare);

•

Se vor furniza toate informatiile de care are nevoie utilizatorul, pentru a evita greselile de

•

Se va folosi un titlu unit si descriptiv, cu o lungime cat mai mica, pentru fiecare pagina
web a site-ului;

•

in urma unui mesaj de eroare datorat expedierii unui formular, se va oferi utilizatorului
optiunea de a putea corecta imediat eroarea din formular, pentru a nu-1 face dependent de
utilizarea butonului de intoarcere;

accesare;

•

Se va oferi utilizatorului optiunea de a introduce un criteriu de cautare sau posibilitatea de
a selecta rezultatele cautarii;

•

Se va oferi utilizatorului optiunea de a putea anunta eventualele erori ale site-ului web;

•

Se vor folosi culori, pictograme si explicatii text pentru a comunica un mesaj de eroare;

•

Site-ul va avea incorporat un motor dc cautare folosind cuvinte-cheie prestabilite,
cautarea efectuandu-se in tot continutul site-ului, inclusiv documentele inserate pe site.
Pentru construirea functiei de cautare (motor de caulare), se va folosi tehnologia de
cautare avansata, care sa Oita seama de ortografie, termeni asemanatori, termeni la
singular sau Ia plural etc. Rezultatul cautarii va furniza o lista organizata, in care datele
vor fi afisate in functie de relevanta acestora, precum si de data incarcarii informatiei pe
site;

•

Va exista o sectiune care va oferi utilizatorului posibilitatea completarii unei cereri pentru
tur ghidal si/sau solicitare materiale. Acestea vor fi redactate pe baza unor campuri
completate si se vor transmite automat la o adresa de mail care poate fi modificata de
catre beneficiar prin intermediul modulului de administrare;

La accesarea site-ului va exista posibilitatea de abonare/dezabonare la un newsletter
(revista electronics sau instiintare periodica trimisa pe e-mail). Abonarea se va face prin
completarea adresei de e-mail intr-un formular, iar abonarea va Ii posibila doar dupa
selectarea butonului de acceptare a conditiilor si termenilor, precum si acordul prelucrarii
datelor personale. Tome adresele de e-mail (numar nelimitat de abonati) vor ti salvate intr-o

7

I1

baza de date, astfel incat va exista posibilitatea transmiterii newsletter-ului in mod automat la
toata baza de date. De asemenea va exista posibilitatea adaugarii unor adrese de e-mail sau
stergerea/deselectarea unor adrese de e-mail introduse anterior
Va exista un instrument financiar care va afisa cursul valutar BNR, actualizat in mod

•

automat, astfel incat modificarile sa fie actualizate in timp real;
Va exista un widget meteo care va afisa prognoza meteo pentru judetul Iasi, astfel ca
vizitatorii interesati de starea vremii vor putea accesa informatia, direct pe site-ul nostru;
Va exista sectiunea FAQ page, care va oferi posibilitatea utilizatorilor de a afla
informatii generale despre utilizarea site-ului, prezentarea institutiei, datele de contact,
precum si infomatii de interes general;
Va exista posibilitatea vizualizarii orei adaptata la fusul orar din Romania, folosind un
Clock Widget;
Se solicita existenta unei sectiuni alocate pentru scrierea de articole noi, informatii
utile, buletine informative cu posibilitatea de vizualizare a celor mai recente, in ordine
descrescatoare in functie de data la care au fort introduse. Va exista posibilitatea editarii si
reactualizarii articolului, precum si stergerea acestuia;
Se solicita existenta unei sectiuni care va permite descarcarea de materiale de
promovare (pliante, harts, brosuri etc.);
Fiecare accesare a siglelor reprezentative pentru retelele de socializare va face legatura
cu pagina dedicata a institutiei;
Se solicita existenta unei sectiuni dedicata evenimentelor; datele vor fi preluate in mod
automat de pe site-urile de interes, dar va exista si posibilitatea adaugarii manuale a unor
evenimente set ectate;
Deoarece continutul paginilor este destul de vast, se solicita existenta unui buton (gen
Page UP) care va permite derularea la inceputul paginii, fara a folosi bara laterala de scroll.
Butonul va aparea doar cand utilizatorul deruleaza pagina in jos, mai mult decat inaltimea
ferestrei;
Va exista o sectiune dedicata pentru bannere. Acestea vor rula pe prima paging,
alternativ (cu link catre paginile aferente). Va exista posibilitatea de adaugare bannere noi, cat
si de modificare/stergere a bannerelor existente;
Va exista posibilitatea cretirii unei liste cu 10 elemente favorite din site, pe care
utilizatorul 0 le poata revedea usor, Fara a fi nevoie sa le caute din nou in continutul site-ului;
In antetul paginii vom regasi denumirea institutiei si a publicatiei si sigla Consiliului
Judetean Iasi si meniul cu principalele categorii, precum, afisarea orei, prognoza meteo pentru
judetul Iasi, curs valutar. Toate aceste date vor ti vizibile permanent, chiar si la derularea
continutului in josul paginii; in subsolul paginii va exista o bara/sectiune care va fi de
asemenea vazuta in mod permanent. Aceasta va confine iconitele reprezentative pentru
aplicatiile social media (Facebook, YouTou be);
Sectiunile website-ului
Toate sectiunile website-ului vor fi dezvoltate in colaborare cu Autoritatea
Contractanta.
Informatia continuta in sectiuni va fi furnizata de catre Autoritatea Contractanta si
incarcata de cane prestator;
Designul website-ului va fi aprobat de Autoritatea Contractanta, care va putea solicita
modificarea acestuia pentru a raspunde necesitatilor. Din toate paginile website-ului se va

8

12

putea tipari informatia;
Autoritatea Contractanta va lua decizia final& asupra formei si continutului acestora.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica website-ul creat.

Prima paging (/homepage)
In antetul paginii vom regasi denumirea centrului de informare, siglele
corespunzatoare CJ meniul cu principalele categorii, afisarea orei» prognoza meteo pentru
judetul Iasi, curs valutar. Toate aceste date vor fi vizibile permanent, chiar si Ia derularea
continutului in josul paginii.
La deschiderea site-ului, pe prima pagina va rula un format video (film de prezentare)
si/sau un set de imagini derulante cu link-uri spre paginile aferente. Filmuletele vor avea
butoane pentru optiunea de pauza, oprire si derulare, existand de asemenea si o °Mime de
oprire doar a sunetului. Pentru varianta de imagini derulante, va exista posibilitatea de
derulare a imaginii curente atat la o pagina anterioara, cat si la o imagine urrnatoare;
Sub sectiunea dedicata rularii unor filmulete video/imagini derulante, informatia va fi
bine structurata, impartita in cadrane cu imagini reprezentative;
In subsolul paginii se va regasi o bara de lucru care va confine iconitele reprezentative
pentru retelele de social media. De asemenea, va exista in website o iconita reprezentativa
pentru optiunea de chat. Toate aceste date vor fi vizibile permanent, chiar si Ia derularea
continutului paginii;
Va prezenta punctul de legatura titre informatiile principale din intregul site web:

Elemente comune paginilor web
In antetul paginii vom regasi denumirea publicatiei si sigla CJI, meniul cu principalele
categorii, afisarea orei, prognoza meteo pentru judetul Iasi, curs valutar. Toate aceste date vor
fi vizibile permanent chiar si la derularea continutului in josul paginii.
In subsolul paginii se va regasi o bara de lucru care va confine iconitcle reprezentative
pentru retelele de social media. De asemenea, va exista in website o iconita reprezentativa
pentru optiunea de chat. Toate aceste date vor fi vizibile permanent, chiar si la derularea
continutului paginii.
Pentru Wale paginile, cu exceptia primei pagini, vor avea acelasi design de baza. Se va
folosi un stil unitar, astfel ca la adaugarea unei not pagini, aceasta va diferi de celelalte doar
prin informatia continua (va avea cel putin acelasi stil de scriere, acccasi asezare in pagina,
aceeasi modalitate de umplere a spatiilor goale);
Stilul de scriere trebuie sa fie unitar in toate paginile in functie de categoric (titlu, cap
tabel, lista, text etc.);
Va exista posibilitatea accesarii legaturii „Contact" din toate paginile, pagina care va
cuprinde toate datele de contact ale publicatiei si va oferi utilizatorilor posibilitatea de a
trimite mesaje prin porta electronica ;
Mesaj scurt, in partea de jos a paginilor web, care va specifica dreptul de autor al CJI
asupra site-ului web ;
Contact
In cadrul website-ului va exista posibilitatea transmiterii de mesaje (cereri de
informatii, sugestii, reclamatii etc.) prin intermediul unui formular personalizat, la sectiunea
contact. Acest formular va prelua datele de identificare (nume, prenume, e-mail) ale
destinatarului cat si mesajul respectiv. Mesajul, impreuna cu datele de identificare se vor
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transmite automat la o adresa de mail care poatc fi modificata de catre beneficiar prin
intermediul modulului de administrare.
Va exista posibilitatea de a primi notificari /alerte in momentul cand se primeste un
mesaj sau o cerere pe site;
Legaturi

Va exista o legatura catre retelele de socializare, care va permite postarea automata a
informatiilor si imaginilor aflate pe site-ul web. Postarile pe retele se vor face si in mod
automat, prin selectarea unei optiuni, cat si manual, astfel existand posibilitatea selectarii
informatiei care se doreste a fi postata;
Se solicita crearea unui agregator care sa preia informatiile referitoare la evenimentele
importance din judetul Iasi, preludnd infonnatia de pe paginile de interes. De asemenea,
informatiile privind evenimentele desfasurate in judet vor fi publicate in mod automat si pe
retelele noastre de socializare;

•

Cerinte de performantA

Timpul mediu de incarcare a unei pagini: max. 5 sec. la o conexiune de tip DSL cu
pana. la 5 Mbs;
Capacitatea de a raspunde intr-un timp rezonabil unui numar de cel putin 50.000 de
vizitatori unici pe luna pentru pagina de internet;
Capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens.

viteza de

Copyright

Dupa realizarea website-ului, toate drepturile de autor vor reveni in intregime
Consiliului Judetean Iasi.
Gazduire web

Dupa 30 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere, prestatorul va
instala codul sursa si toate fisierele necesare rularii site-ului web pe un server propriu, printun canal de comunicatie securizat, astfel incat Autoritatea Contractantd sa poata urmari
evolutia realizarii site-ului.
La predarea site-ului, prestatorul va instala codul sursa si toate fisierele necesare
functionarii site-ului web, pe un server dedicat pentru gazduire, printr-un canal de
comunicatie securizat.
Asigurarea gazduirii site-ului se va face pe o platforms dedicata acestui tip de serviciu
si va fi de tip premium pe o perioada de 5 ani avand urmatoarele caracteristici tehnice
minimale:
• Capacitate 2 TB
• Transfer nelimitat
• Baze de date nelimitat
• Nutriar de casute e-mail nelimitat
• Backup zilnic cu orar prestabilit
Receptia calitativa a site-ului se va face doar in momentul in care site-ul functioneaza
Cara erori.
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Cerinte obligatorii
Toate cerintele din prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii si vor fi prezentate si

detaliat, in oferta tehnica.
Site-ul va fi inscris in cel putin unui dintre sisternele de monitorizare a traficului (ex.
Google Analytics);
0 utilizare a unei platforme tehnologice care 0 nu genereze costuri hardware &
software pentru dezvoltarea in viitor a solutiei si care 0 indeplineasca conditiile necesare
gazduirii pe server;
Site-ul ce va fi realizat trebuie sa functioneze in proportie de 100%, iar oferta sa
oglindeasca Coate costurile realizarii unui site „la cheie", personalizat din punct de vedere al
dezvoltarii.
Cerinte obligatorii pentru echipa

Prestatorul va prezenta lista principalelor contracte desfasurate panA in prezent, din
care 0 reiasa ca ofertantul a desfasurat minim 3 contracte similare (site-uri de prezentare),
pentru care prestatorul va atasa referime din partea beneficiarilor;
Ofertantul va demonstra ca echipa desemnata pentru realizarea site-ului define studii
superioare in domeniul Informaticii, lucru demonstrat prin prezentarea diplomelor de studii.
Acesta va asigura personal cu pregatire profesionala si calificare corespunzatoare pentru
indeplinirea contractului.
Nominalizarea echipei ce va fi alocata in acest proiect, inclusiv prezentarea CV-urilor
care sa puna in evidenta experienta si certificarile persoanelor respective pe platformele
tehnologice utilizate pentru dezvoltarea solutiei;
Se solicita mentinerea echipei nominalizate in oferta pe perioada derularii
contractului, inlocuirea ulterioarA a oricarui membru al echipei tehnice se va face cu personal
care detine eel putin acelasi nivel de competente certificate cu cel al persoanei inlocuite;
Descrierea situatiei actuale la nivelul autoritAtii contractante

Mediul online se dezvolta continuu, din ce in ce mai multe firme si institutii
constientizeaza beneficiile prezentei in mediul online. Un site bine realizat, impreuna cu un
continut relevant, interesant si in pas cu ultimele tendinte este cheia spre succes. Avantajele
pe care ti le ofera un website sunt multiple:
• milioane de potentiali vizitatori care vor avea acces mai usor si mai rapid la informatiile
promovate;
• prin promovarea informatiilor legate de istoricul, valorile, misiunea si obiectivele
institutiei vizitatorii isi pot contura o idee despre calitatea produselor si serviciilor oferite;
• faciliteaza comunicarea cu utilizatorii si transmite incredere, oferindu-le acestora
posibilitatea de a-si spun parerea despre produsele si serviciile tale, feedback-ul din partea
for fund un element esential.

It
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Obiectivul general Ia care contribuie furnizarea produselor este informarea cetitenilor
cu privire fa proiectele si activitatea administratiei Consiliului Judetean
Objective specifice:
1. Crearea unui instrument accesibil prin care sa se asigure buna informare a
cetatenilor privind actiunile de interes local, conform principiilor transparentei si
accesului liber la informatii.
2. Dezvoltarea unui instrument de comunicare efficient din perspectiva alocarii
resurselor financiare destinate activitarilor de promovare, publicitate si informare
prin crearea unei publicatii in format electronic. Noul mediu de comunicare
electronics va oferi oportunitatea cresterii frecventei aparitiei de stiri si informatii
specifice de la o editie lunara Ia publicarea zilnica si transmiterea in timp real a
informatiilor de interes general.
Garantie produs

•

Prestatorul va acorda o perioada de garantie de 5 ani de la data finalizarii contractului, prin
care:
• va remedia problemele tehnice semnalate de Autoritatea Contractanta, pe intreaga
perioada de garantie;
• va asigura vizibilitatea prin intermediut celor mai importante browsere de Internet (se
vor opera upgrade-urile necesare in cazul aparitiei unor not versiuni de browsere pe
toata durata garantiei);
• se obliga ca prin mijloace proprii si fara costuri suptimentare sa remedieze
disfunctionalitatile sesizate si sa corecteze erorile de site aparute ;
• va optimiza materialul multimedia in concordanta cu noile versiuni ale programelor
utilizate, ce va fi adaugat pe site la cererea Autoritatii Contractante;
• 0 dezvolte platforma in concordanta cu necesitatile sesizate Ia cererea Autoritatii
Contractante ;
• sa evalueze riscurile de securitate si sa efectueze optimizari pentru asigurarea
securitatii;
Suport tehnic produs

•

•

•

•

Prestatorul va asigura instruirea a minimum 2 persoane din partea Partii Contractante,
persoane care vor fi implicate in administrarea si exploatarea curenta a site-ului, in
prima luny de la receptia site-utui. Instruirea va avea loc la sediul CJ Iasi, va ft
realizata de catre minimum un reprezentant al prestatorului si va consta in explicarea
utilizarii fiecarei functionalitati incluse in interfata de administrate a site-ului.
Prestatorul va pune la dispozitia Autoritatii Contractante un manual de utilizare, in
limba romans, necesar pentru efectuarea eventualelor modificari, introducerea datelor
in site, precum si actualizarea inforrnatiilor incarcate anterior;
Prestatorul va oferi consultants si suport tehnic gratuit pe toata durata contractului,
acesta hind asigurat minim 8 ore x 5 zile/saptamana. Prestatorul trebuie sa asigure
suport prin e-mail si suport telefonic;
Prestatorul trebuie sa inregistreze sesizarea in termen de maxim 2 ore de la primirea

sol icitarii din partea Autoritatii Contractante;
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•

In cazul unor sesizari care presupun un timp mai indelungat de raspuns, Ia propunerea
Prestatorului, se va stabili un termen, cu acordul Autoritatii Contractante;

•

Prestatorul va asigura restabilirea site-ului in cazul unor atacuri informatice sau

•
•
•

defectiuni ale serverului gazda;
in cazul unui acces neautorizat care se soldeaza cu modificarea continutului site-ului,
acesta va 11 refacut de catre prestator folosind datele salvate;
Nu va fi permis accesul persoanelor neautorizate pe serverul care gazduieste site-ut
Pe durata derularii contractului prestatorul va avea obligatiade
actualizare/modificare/completare a structurii website-ului, in conformitate cu
solicitarile Autoritatii Contractante.

Receptia produsului
Durata prezentului contract este de 60 zile pentru realizarea site-ului si 5 ani garantie
care consta in servicii de mentenanta tehnica (intretinere, actualizare si reparatii software) a
site-ului. Cei 5 ani de rnentenanta se considers incepand cu data de receptie a site-ului web.
Comisia de receptie formats din membrii desemnati de conducerea Consiliului
Judetean Iasi va face receptia site-ului de web, dupa care comisia de receptie va receptiona
site-ul cantitativ si calitativ. De asemenea, Prestatorul va furniza beneficiarului un manual de
utilizare pentru administrarea continutului.
7. MODALITATI CONDIT!' DE PLATA
Prestatorul va emite factura pentru site-ul realizat. Factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective si va fi transmisa in
original Ia adresa specificata de Autoritatea Contractanta.
Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar
realizarii platii impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:
•

certificatul de calitate si garantie;

•

declaratia de conformitate;

procesul verbal de receptie cantitativa;
Plata in favoarea prestatorului se va efectua in termen de 30 de zile de la data
receptiei.
• Tarifele specificate in oferta vor fi ferme;
• Nu se vor efectua plati in avans sau in trance;
• In cazul In care valoarea ofertata depaseste valoarea estimata prevazuta in buget, oferta va
fi declarata inacceptabila si, ca urmare, respinsa.
•
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8. ATRIBUTIILE RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI
Ofertantii vor prezenta in oferta tehnica toate caracteristicile si specificatiile tehnice
pentru prod usul ofertat, astfel incat sa poata demonstra conformitatea acestuia cu specificatiile
solicitate in caietul de sarcini.

•

Prestatorul va asigura designul grafic pentru realizarea site-ului conform cerintelor din
prezentul caiet.
Prestatorul va efectua once modificare/rectificare solicitata in realizarea design-ului
de catre beneficiar Fara perceperea unui tarif suplimentar care sa modifice valoarea
contractului.
Se vor realiza 5 variante/concepte diferite (nu se accepta ca variante de realizare
diferite schimbarea de fonturi, culori sau solutii conceptuale similare) pentru site-ul web
(pagina principala si 2 pagini de continut) cu respectarea tuturor cerintelor, care vor face
obiectul unei prezentari oferite Autoritatii Contractante, in care se va justifica si argumenta
solutia
tehnologia aleasa in cazul fiecarei variante. Cu a.ceasta ocazie va avea loc o
consultare intre reprezentantii desemnati de Autoritatea Contractanta si Prestator, ocazie cu
care se va stabili structura finala aspecte care tin de functionalitatea tehnica si de designul
final dorit.
Dupa prezentarea $i predarea variantelor de catre prestator, Autoritatea Contractanta
va decide asupra unei variante finale pentru pagina web. Prestatorul are obligatia de a realiza
si in format electronic macheta/conceptul aprobat de catre Autoritatea Contractanta in
versiune demonstrativa, unde vor fi prezentate detalii privind functionalitatea solutiei propuse.
Prestatorul trebuie sa oferteze servicii de realizare a unui site web cu toate
specificatiile tehnice incluse, in caz contrar oferta va fi declarata neconforma.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA CONTRACTANT (INCLUSIV IN
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)
Ofertantul devenit Contractant arc obligatia de a respecta in executarea Contractului,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X Is Directiva 2014/24, respectiv:
•

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;

•

Conventia nr. 98 a 0 I M privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

•

Conventia nr. 29 a OIM privind munca forte*

•
•
•

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;
Conventia nr. 11 I OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
Conventia nr. 182 a OIM privind tele mai grave forme ale muncii copiilor;

•
•
•
•

Conventia de Ia Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la
Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;
Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al eliminarii acestora (Conventia de Ia Basel);
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•
•

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP);
Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtAmant prealabil in
cunostinta de caubl, aplicabilA anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care
fac obiectul comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie
1998 si cele trei protocoale regionale ale sale.

Actele normative si standardele indicate mai sus sunt considerate indicative si
nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca referinta si nu
trebuie considerate timitativa.

Administrator Public at Judetului Iasi
Stefan Andrei CAZACU

ntocmit,
Serviciul Comunicare, Relatii Publice,
Relatii Internationale gi Protocol,

Consilier Virgil LEITOIU
1mi °sum responsabilitatea pentru. curectindinea
kgablotea acesiui inscris of ial
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SECTIUNEA II - Proiectul de contract
continand clauzele contractuale obligatorii.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare ai Sfant, nr.69, cod. 700075, laai
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

www.icc.ro
Nr. de exemplare: 1
Exemplar nr. 1

PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de realizare Si gazduire a website-ul www.vesteaiasului.ro
nr.

data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului achizifiei directe de servicii de realizare gazduire a
website-ul www.vesteaiasului.ro, inregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Partile
JUDETUL IASI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul In municipiul Iasi, Bld. Stefan
cel Mare si Stant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax
, reprezentat
0232/210336, cod fiscal 4540712, cont trezorerie
prin Costel ALEXE, Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Nr. de
cod fiscal
cu sediul in
, cont
Tnmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
, fax
, telefon
deschis la
, avand functia de
,
reprezentata prin
e-mail
in calitate de prestator, pe de alts parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
a. Achizitor
prezentul contract;
b. Contract- prezentul contract si toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit
Prestator, care are
Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor
ca object prestarea de Servicii;
c. Documentafie de atribuire - documentul achiziliei care cuprinde cerintele,
criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici
o informare completa, corecta si explicit cu privire la cerinte sau elemente ale
1/17
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achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire,
inclusiv specificatiile tehnice on documentul descriptiv, conditiile contractuale
propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti,
informatiile privind obligatfile generale aplicabile;
d. °fedi - actul juridic prin care operatorul economic isi manifests vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie public& Oferta
cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente
stabilite prin documentatia de atribuire;
e. Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre prestator si un tert
ce dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016 prin care
prestatorul subcontracteaza Subcontractantului pa rtea din Contract in
conformitate cu prevederile Contractului, dace este cazul;

f. Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de atm oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
g. Dispozifie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(a) de Achizitor pentru a
completa si/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor
acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
h. Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod
direct sau implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar
fara a se limita la: planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date
informatice si rapoarte, furnizate de Achizitorsi necesare prestatorului in vederea
realizarii obiectului Contractului;
i.Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate
Rezultatele, astfel cum este stabilit in planul de lucru;
II. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor
de calm Achizitor, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii
obiectivelor comunicate prin Caietu/ de Sarcini;
j. Porta majors - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Patti si
include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui
inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii,
alunecan de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile,
explozii si once alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor
si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;
k. intarziere - once esec al prestatorului de a executa once obligatii contractuale in
termenul convenit;
I. Luna - luna calendaristica (12 luni/an);
m. Neconformitate (Neconformitati) - executia de slabs calitate sau deficiente care
incalca siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de
prezentul Contract si care fac Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare
scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract, precum si once
abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini.
n.Penalitate - despagubirea in bani stability in Contract ca fund platibila de catre una
dintre Partite contractante catre cealalta Parte In caz de neindeplinire a obligatiilor din
Contract, in caz de neindeplinire a unei OM a Contractului sau de indeplinire cu
intarziere a obligatiilor prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt
stabilite prin Documentele Contractului, calculate de la data scadentel obligatiel pana

la indeplinirea efectiva a °Wigglier sau, dupe caz, pans data rezilierii contractu/ui,
fara necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
o. daune-interese— despagubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit
datorita neexecutarli, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare, fara justificare
sau, dupe caz, culpabile, a obligatiilor contractuale.
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p. Pretul Contractului - Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea integrals si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract;
q. Proces-Verbal de Receplie - documentul prin care sunt acceptate Servicrile
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 al conformitatii
serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) cat si din punct de vedere cantitativ,
r. Rezultat/Rezultate - oricare si toate informatille, documentele, rapoartele colectate
si/sau pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor
desfasurate astfel cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;
s. Scris(a) sau in awls - once ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit,
reprodus si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace
electronice de comunicare in cadrul Contractului;
t. Standarde profestonale - cerintele profesionale legate de calitatea Rezultatului
prestarii Serviciilor si de calitatea activitatii de prestare a serviciului care ar fi
respectate de catre once prestatordiligent care poseda cunostintele si experienta unui
expert care presteaza servicii similare si pe care prestatoruleste obligat sä le respecte
in prestarea tuturor Serviciilor incluse in prezentul Contract;
u. Subcontractant- once operator economic care nu este parte a acestui Contract si
care executa si/sau furnizeaza anumite parti on elemente ale Contractului on
indeplineste activitati care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand in fata
prestatorului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
v. zi - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de 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 la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie Ia expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe sä
curga la inceputul primei ore a primei zile a terrnenului si se incheie la expirarea ultimei
ore a zilei care reprezInta ziva din ultima lung sau an corespunzatoare zilei in care a
inceput sa curga termenul; daca, 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 sä
curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective. Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de
sarbatoare legal& 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 ca zilele
nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
w. durata contractului— intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii
sale in vigoare si pana Ia epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care
it produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale.
y. durata de prestare a serviclilor— perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de
la data de incepere a prestarii serviciilor, astfel cum a fost comunicata prestatorului
de catre Achizitor si pana Ia finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, daca
este cazul, conform clauzelor din prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor
nu este inclusa perioada in care se efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
z. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii,
executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare - clauza contractuala specifica
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3.1.- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau mice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifics in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere alffel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemneala persoane vor include persoane
fizice/juridice si orice organizatie avand capacitate juridica.
3.4. - Referintele la orice acte normative se consider:a a face referire la (rice alte
acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului c5nd se prevede altfel in contract, acesta obliga nu numai
la ceea ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci la toate urmarile pe care legea,
obiceiul sau echitatea le dt obligatiei respective, dupt natura sa.
4. Obiectul principal al contractului-clauza contractuala obligatorle
4.1. - Prestatorul se obliga s5 presteze servicii de realizare si gazduire a websiteul www.vesteaiasului.ro, conform caietului de sarcini si a propunerii tehnice
prezentate, in perioada convenita si in conformitate cu prevederile legate $i cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obligt sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile
prestate si receptionate, in conditiile prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul
contract.
5. Pretul contractului - clauza contractuala obligatorie
5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului pIttibil prestatorului de calm
achizitor, conform propunerii financiare, este de
lei, la care se
adauga TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toata durata contractului.
6. Durata contractului - clauza contractuala obligatorie
6.1. - (1) Durata prezentului contract este incepand de la data semnarii acestuia si
se finalizeaza la data indeplinirii obligatiilor contractuale in sarcina Partilor.
(2) Durata de prestare a serviciilor de 60 de zile de Ia data inscrisa in ordinul de
incepere a serviciilor.
(3) Perioada de garantie este de 5 ani de la data procesului verbal de receptie a
serviciilor.
6.2. - Prezentul contract intra in vigoare dup5 semnarea contractului de calm
ambele parti.
6.3 - Prezentul contract inceteaza sa product efecte de Ia data indeplinirii, de catre
ambele parti contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractului - clauza contractuala obligatorie
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupd semnarea contractului de catre ambele
parti, cu respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
(2) Garantia de buna executie se constituie in termen de cel mutt 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantlei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante cid dreptul
autoritatii contractante sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alts
formalitate prealabila de punere in intarziere.
(4) Garantia de buna executie va acoperi perioada de timp Orli la data
incheierii proces-verbal de receptle a serviciilor Ia finalul perioadei de garantie ce
fac obiectul prezentului contract
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8. Documentele contractului - clauza contractuala obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
- documentatia de atribuire a contractului de de realizare si gazduire a
website-ul www.vesteaiasului.ro, inclusiv caietul de sarcini si clarificarile
si/sau masurile de remediere aduse pans la depunerea ofertelor ce privesc
aspectele tehnice si financiare;
- oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiare, inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;
- garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate
ca documente care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract
si fac parte integranta din acesta. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului de
achizitie publics, se constata Ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare
sau nu corespund cerintelor prevazute In caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini.
9. Obligati'le principale ale prestatorului - clauza contractuala obligatorie
9.1. — Prestatorul se obliga sä presteze serviciile la standardele si performantele
prezentate in caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe la contract. in conformitate
cu prevederile legislatiei romanesti si comunitare din domeniu. Toate solutiile tehnice
propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in
exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii etc., in conformitate cu
reglementarile tehnice, standardele, normele si normativele interne, in vigoare si cerintele
caietului de sarcini si propunerii tehnice, anexe la contract.
9.2. — (1) Prestatorul se obliga sä presteze serviciile in termenele convenite prin
prezentul contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si orice 'laza a acestora
prevazuta a fi terminate intr-o perioada stability in prezentul contract, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data semnarii prezentului
contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in
conformitate cu termenele convenite prin prezentul contract. Dace pe parcursul
indeplinirii contractului intervin circumstance, care nu se datoreaza prestatorului, care it
pun pe acesta in imposibilitatea de a respecta termenele convenite prin prezentul contract
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
(4) In afara cazului in care achizitorul accepts revizuirea termenelor convenite prin
prezentul contract, pe baza justificarilor furnizate de prestator, incheindu-se in acest sens
un act aditional, once rntarziere in Indeplinirea contractului conform termenele convenite
prin prezentul contract da dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de
intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele
achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit
de catre achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga sä asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, tie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
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contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, astfel incat sa se asigure
derularea eficienta a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea
achizitorului si in termenul indicat de acesta, once deficienta in prestarea serviciilor
cauzata de neindeplinirea obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sä respecte instructiunile transmise de catre achizitor,
ca si cum acestea ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract find
aplicabile in integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru once incalcare a obligatiilor sale
contractuale si dupe incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de
legislatia romaneasca aplicabila.
9.9 — (1) Prestatorul va acorda o perioada de garantie de 5 ani de la data procesului
verbal de receptie a serviciilor in care va efectua activitatile specifice in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini si propunerii tehnice, anexe la contract.
(2) Prestatorul va asigura suportul tehnic, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
si propunerii tehnice, anexe la contract.
(3) Prestatorul va asigura gazduirea web in conformitate cu cerintele caietului de sarcini
si propunerii tehnice, anexe la contract.
(4) Prestatorul va furniza un manual de utilizare pentru administrarea continutului.
9.10. - Codul de conduits al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in once circumstanta cu obiectivitate si
impartialitate, ca un bun si loial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice
si deontologice ale profesiei sale, precum si cu discretia necesara. In special, prestatorul
se va abtine de la a face once declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile
prestate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a
achizitorului, precum si de la a se angaja in once activitate care vine in conflict cu
obligatiile asumate fata de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a
angaja achizitorul in once fel fara asentimentul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si va
face acest lucru cunoscut tertilor on de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor
legislatiei romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu
dependentii acestora respecta si se confomieaza acestor prevederi legale. De
asemenea, prestatorul va respecta standardele esentiale de munca, conventicle cu privire
la libertatea de asociere si negocieri colective, eliminarea muncii fortate si a discriminarii
la locul de munca si abolirea muncii copiilor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul si personalul acestuia vor
respecta drepturile omului si libertatile cetatenesti, si se angajeaza sa nu aduca atingere
in nici un fel practicilor politice, culturale si religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul,
agentii sau dependentii sac, va primi sau accepta sä 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 legatura cu acest contract sau once alt contract
cu achizitorul, acesta din urma are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de dauneinterese, fara 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 II obtina in
legatura cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta once
comision, reducere, alocatie, plata indirecta sau once alt venit/beneficiu in legatura cu
sau ca rezultat al indeplinini obligatiilor prevazute in acest contract.
(6) Toate rapoartele si documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii,
planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari suport sau once materiale
achizitionate, compilate sau pregatite de catre prestator in executarea acestui contract
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vor fi proprietatea achizitorului, in afara de cazul in care prin contract se prevede altfel.
Prestatorul se obliga sä livreze aceste documente, in original, achizitorului dupa
sa nu le utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in
finalizarea contractului
acest contract, cu exceptia cazului in care achizitorul it autorizeaza in scris in acest sens.
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor qi/sau
once alte drepturi de proprietate intelectuala i/sau industrial& obtinute in executarea sau
ca urmare a executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi
sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza,
publica sau transfera dupa cum considers necesar, fa ra nici un fel de limitare geografica
sau de alta nature. Dupa realizarea website-ului drepturile de autor qi/sau once alte
drepturi de proprietate intelectuala Si/sau industrials vor fi proprietatea achizitorului.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redeye*,
gratuitati sau comision in legatura cu orice articol sau prates, 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) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea nastere unor cheltuieli
comerciale neobisnuite. Dace astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept.
Achizitorul are dreptul de a efectua orice verificari documentare la fata locului pe care
le considers necesare in scopul analizarii existentei unor cheltuieli comerciale
neobisnuite.
informatiile primite in legatura cu
(10) Prestatorul va trata toate documentele
contractul ca avand caracter confidential — cu exceptia cazurilor in care acest lucru este
necesar pentru buna derulare a contractului Si atingerea obiectivelor acestuia - nu va
publica sau dezvalui orice aspecte ale prezentului contract si nu va divulge orice
informatie obtinuta de la achizitor fart acordul prealabil, in scris, al acestuia. De
asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referire la acestea in prestarea
unor servicii pentru altii. In cazul in care exists divergente de opinie intre prestator
achizitor cu privire Ia necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul
derularii contractului, decizia achizitorului in aceste situatii este finals neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se obliga sa
mentina secretul profesional pe intreaga durata a acestui contract si dupa incetarea
acestuia. In acest sens, earl de cazul in care achizitorul consimte in scris la aceasta,
atat prestatorul, cat Si personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia nu vor comunica
oricarei terte parti nici o informatie confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata
contractului si nu vor face publice nici o informatie sau recomandare formulate in
executarea contractului sau ca rezultat at prestarii serviciilor. De asemenea, prestatorul
se obliga sa nu utilizeze informatiile furnizate lui sau obtinute pe parcursul derularii
contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor cercetarilor desfasurate pe parcursul
in scopul executarii acestui contract intr-un mod care aduce sau este de nature a cauza
prejudicii achizitorului.
9.11. - Contlictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in
mod obiectiv si impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor politice sau nationale, legeturilor de familie sau emotionale, or al altor legaturi
sau interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie
notificata de catre prestator imediat achizitorului, in scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla
intr-o situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui,
imediat Si fara nici un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al
personalului sau care se afla intr-o astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de Ia orice legaturi relatii, comerciale sau de alts
nature, care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a
personalului sau. In cazul in care prestatorul nu poate mentine aceasta independenta,
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achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fara obligatia notificarii formale a
prestatorului si fait a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despagubiri
pentru once daune suferite ca urmare a acestei situatii.
(4) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dace masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri
suplimentare dace va considera necesar.
9.12 - (1) In cazul in care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executarii
contractului de achizitie public& tertul/tertii sustinator/sustinatori se obliga sa asigure
indeplinirea obligatiilor prezentului contract astfel cum este stipulat in Angajamentul ferm,
anexa Ia prezentul contract, sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de
penalitati, executarea garantiei de buna executie si aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul ferm, anexa Ia prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu
titlu de garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind
pretentiile to daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm
printr-o cesiune.
10. Obligatiile principals ale achizitorului -clauza contractuala obligatorie
10.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile receptionate.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in
termenul convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in conformitate cu
prevederile clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garantie, printr-o
cesiune drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contractului — clauza contractuala specifics
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizitiei si are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt
calificate, prin acordul partilor, ca informatii cu caracter confidential sau protejate de un
drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) In cazul in care prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidentiale
sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii, achizitorul nu are
dreptul de a face cunoscute aceste documente fara acordul scris al prestatorului, cu
exceptia cazului in care;
a) informatia era cunoscuta partii contractanteinainte ca ea sa fi fost primita de Ia cealalta
parte contractanta sau;
b) partea contractanta a fost obligate in mod legal sä dezvaluie informatia sau;
c) informatia este folosita in scopul pentru care a fost incheiat prezentul contract.
11. Modelitati de plata - clauza contractuala obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de
cel mutt 30 de zile calendaristice de Ia receptia servicillor in conformitate cu
prevederile Legii nr. 72/2013.
(2) - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor
legale in vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor- clauza contractuala
obligatorie
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12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste, isi
indeplineste cu intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a percepe penalitati o sums echivalenta cu o cots procentuala
din pretul contractului ramas de executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas
de executat pe fiecare zi intarziere Orli Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor sau
pima Ia rezilierea prezentului contract, dupe caz.
12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, achizitorul nu reuseste sd-si execute
obligatiile asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o sums echivalenta cu o
cots procentuala din pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul
contractului ramas de achitat pe fiecare zi intarziere, 'Ana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul iii rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment,
cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune
sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul iii rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din
motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinita [Dana la data denuntarii unilaterale a contractului.
13. Garantia de buna executie a contractului - clauza contractuala obligatorie
13.1. —(1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului,
in cuantum de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA, in termen de cel mutt 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari sau prin depunerea in numerar a sumei corespunzatore la casieria autoritatii
contractante, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000
de lei, conform Documentatiei de atribuire a contractului de servicii.
(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se
suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
bung executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului
creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate
prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul
are obligatia de a notifica pretentii atat contractantului, cat si emitentului instrumentului
de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum modul de calcul
al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de
executat.
13.3. — Achizitorul se obliga, conform prevederilor legale, sa restituie garantia de
buna executie in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de catre
achizitor.
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13.5. — in cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buns executie in termen
de 5 zile lucratoare de Ia data semnarii contractului de catre ambele parti contractante,
autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio
alta formalitate prealabila de punere in intarziere.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului - clauza contractuala specifica
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
caietul de sarcini st propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, echipamentele si orice aite asemenea, fie de nature provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in
conformitate cu termenele stabilite prin 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.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului - clauza contractuala specifica
15.1. - Achizitorul se obliga sa puns Ia dispozitia prestatorutui orice faciiitati si/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract
si pe care le considers necesare indeplinirii contractului.
16. Receptie si verificari - clauza contractuala obligatorie
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.
16.2. — (1) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul
contract si cu reglementarile legale in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in
scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sat imputerniciti care vor efectua
verificarile.
(2) Receptia calitativa va avea loc numai in momentul in care site-ul functioneaza fara
erori.
(3) in perioada receptiei, prestatorul se va prezenta Ia sediul achizitorului on de cate on
va fi nevoie pentru clarificarea anumitelor
(4) Serviciile se considers receptionate dupe receptia acesteia de catre achizitor, pe baza
de Proces verbal de receptie.
(5) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3 - In cazul in care in cadrul procedurilor de receptii se fac observatii,
Prestatorul va proceda remedieri in conformitate cu solicitarile Comisiei de receptie.
16.4 — (1) Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va
realiza de catre achizitor, in termen de cel mutt 20 de zile de la finalizarea acestora
conform prevederilor contractuale.
(2) La finalul celor 5 ani de garantie se va efectua receptia Ia finalul perioadei de garantie.
16.5. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract
de catre Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si Protocol.
16.6 — Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si Protocol din
cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi va urmari si va indeplini, in numele
achizitorului, toate activitatile necesare realizarii obiectului prezentului contract, va
monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va semnala orice incident in
executare si va transmite Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului Iasi — Consiliului
Judetean Iasi documentul constatator in termen de cel mutt 3 zile de la inregistrarea
acestuia. Achizitorul are dreptul de a emite document constatator care contine informatii
referitoare la indeplinirea sau, dupe caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale, atunci
10/17

30

Project contract de servicii de realizare si gazduire a website-ul www.vesteaiasuluiso

cand este solicitat in mod expres de catre prestator. Documente constatatoare pot fi
emise unui subcontractant, data este cazul, la solicitarea acestuia si numai in cazul
prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
16.7. - Serviciul Comunicare, Relatii Publice, Relatii Internationale si Protocol din cadrul
Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi va initia toate demersurile legale aferente
organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si
va comunica prestatorului procesul - verbal de receptie. Procesul - verbal de receptie se
comunica si Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean Iasi
in vederea eliberarii/restituirii garantiei de bund executie.
17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare - clauza contractuala specifica
17.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la cerere
achizitorului.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, data este cazul, oricare faze a
acestora prevazuta a fi terminate intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie
finalizate in termenul convenit de Orli.
17.3. - Dacd 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.
17.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu a prelungire a termenului
de prestare, once intarziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a
solicita penalitati prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului - clauza contractuala obligatorie
18.1. - Pentru serviciile prestate, pldtile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiard, anexa la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fard TVA este ferm pe intreaga durata de executare
a prezentului contract.
19. incetarea contractului. Pact comisoriu - clauza contractuala obligatorie
19.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de
catre ambele parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul
partilor sau ca urmare a disparitiei, fait vina nici uneia dintre parti, a unui element esential
al contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabila.
19.2. - In plus fata de motivele de incetare a contractului mentionate in prezentul
contract, achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o
notificare scrisa adresata prestatorului, fart necesitatea unei alte formalitati si Vara
interventia vreunei autoritati sau instante de judecatd, in cazul in care prestatorul:
a)
infra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament
cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu tele anterioare, reglementata prin lege;
b)
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile
prevazute la litera a);
c)
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticlisi/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 hotardre definitive a unei instante judecatoreVi, pentru
fraud& coruptie, implicare Intr-o organizatie criminals sau once alts activitate ilegald prin
care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e)
a fost declarat vinovat de incalcarea gravy a obligatiilor contractuale ca urmare a
unei alte proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii
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Europene;
este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate
f)
statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care
astfel de modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
g)
corespunzatoare a prezentului contract;
h) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi
poate respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duce Is indeplinire instructiunile emise de catre
achizitor sau solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare
necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea
corespunzatoare si in termenele prevazute a serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, desi a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromisa ca
urmare a intarzierii prestatiilor din vine prestatorului.
19.3. - 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 parti, costurile respective
fiind imputabile prestatorului.
19.4. - Imediat dupe primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere promote si
organizata, in asa fel incat costurile sä fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sä efectueze nici o alta plata catre prestator pana 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
orice sume restante.
19.6. - in cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzatoa re din partea prestatorului, va fi Ind reptatit sä perceapa de la
prestator daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune
pe prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi
obligatii prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.9. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila si fait interventia
vreunei autoritati sau instante de judecata
19.10. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o
notificare scrisa adresata prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si fara
interventia vreunei autoritati sau instante de judecata si in una dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;
b) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel deck in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
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20. Amendamente- clauza contractuala obligatorie
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a
20.2. conveni modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii si conditiile
prevazute prin acest contract. Once astfel de modificare nu poate conduce Ia cresterea
pretului contractului si nu poate fi realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1
alin. 2.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele
aditionale intra in vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduca la diminuarea avantajelor si,
dupa caz, a factorilor de evaluare care au stat Ia baza declararii ofertei castigatoare a
prestatorului.
20.5 — (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza win 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.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire numai in conditiile art. 221 si art. 28 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si se publics in SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221
din Lege in asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa
depaseasca pragurile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru
publicarea unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus
organizarea unei alte proceduri de atribuire decal cea aplicata pentru atribuirea
contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice 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.
20.7 — (1) inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului se realizeaza numai cu acceptul achizitorului, si nu reprezinta o modificare
substantiala, asa cum este aceasta definita in art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, decat in urmatoarele situatii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criterille de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de
atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine
cel puIin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului
aferent factorilor de evaluare.
21. Subcontractarea - clauza contractuala obligatorie, daca este cazul
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai tarziu la momentul inceperii
executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie public& in masura
in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului once modificari ale informatiilor
prevazute la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publics.
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(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii
contractului de achizitie public& cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte
o modificare substantiala a contractului de achizitie publics, in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de
achizitie publics gi va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.
(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupd
atribuirea contractului, acestia transmit certificatele alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare la:
a) cu privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de
servicii;
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii
aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator fats de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueazd plati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita.
(2) Subcontractantii i§i vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor la
momentul incheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora in
prezentul contract de achizitie publics.
(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci
cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti,
respectiv achizitor, prestator subcontractant sau de achizitor Si subcontractant atunci
cand, in mod nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea executadi obligatiilor
asumate de subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea prezentului contract de achizitie
publics sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor
incheiate intre prestator gi subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau
sumele aferente
declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum
prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publics.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta
cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publics.
(6) Dispozitiile contractuale referitoare la drepturile si obligatiile prestatorului precum si
cele referitoare la sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le
indeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia si
numai in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
21.3 — (1) inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre prestator in perioada
de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in
urmatoa rele situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale cdror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publics
in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publics.
(2) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta §i ale caror activitaji au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti nu reprezinta modificare
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substantiala, asa cum este aceasta definite la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta gi ale caror activitafi
au fost indicate in (Arta ca fiind realizate de subcontractanfivaloarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mutt egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind
subcontractata.
(4) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizali in oferta gi ale caror activitafi
au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanfi obiectul noului contract de
subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta gi ale caror activitali
au fost indicate in ()feria ca find realizate de subcontractanfi obiectul valoarea noului
contract de subcontractare nu vor cantina lucrarile executate/serviciile prestate de catre
subcontractantul initial nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanfi ulterior semnarii contractului de
achizifie publica in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost
prevazute in oferta fare a se indica initial opfiunea subcontractani acestora, prestatorul
are dreptul de a implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia
ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de
achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanfi ulterior semnarii contractului de achizifie
publica in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in
oferta fare a se indica initial opfiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare
substantiala asa cum este aceasta definite la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, dace se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluarii ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifice prelul contractului dintre
autoritatea contractant contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului,
precum indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman
nemodificati.
(8) in situatia renunfarii/mtragerii subcontractanfilor din contractul de achizifie
publica in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de
catre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract
aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile prevazute in prezentul articol in legatura cu inlocuirea
subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca
fiind realizate de subcontractanti (art. 21.3 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita
prezentarea contractelor incheiate intre contractant subcontractantii declarati ulterior,
care sa contina obligatoriu, cel pulin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.
(10) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta cu cel putin 15 zile inainte de
momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti, o declaratie pe
propria raspundere prin care 1 i asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse
subcontractarii,
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(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie
public&
22. Cesiunea - clauza contractuala obligatorie
22.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile
nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu
titlu de garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind
pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm
printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre acestia se realizeaza in conditiile legislatiei in
vigoare.
23. Forte majors - clauza contractuala specifica
23.1. - Forta majors este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majors exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pans la aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia sa is orice masuri care
ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia incetare.
23.6. - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de
plin drept a prezentului contract, fart ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte
daune-interese.
24. Solutionarea
- clauza contractuala specifica
24.1. - Achizitorul prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
24.2. - Daca, dupe 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, achizitorul prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.
25. Legea aplicabila el limba care guverneaza contractul - demi' contractuala
obligatorie
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare
intre prestator si achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partile convin in
scris, la inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunlcare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract si in conformitate cu care contractul este
interpretat este legea romans.
26. Comunicari - clauza contractuala specifica
26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
26.2. - Comunicarile intre parji se pot face prin telefon, servicii postale, fax sau email, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul
prezentului contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau
adresa de e-mail, notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele
de la data transmiterii si nu de la data confirmarii de primire.
Prezentul protect de contract se semneaza rntr-un exemplar continand 17 papini si este parte a Documentabei de Atribulle

Prestator

Achizitor
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Elena - Adriana ARG R
Vi rat pentru control iar pave
Art."

i

Directia Econ • mi fa,
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Rispund in privinta realitatii, regrularitetii legalitatii
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Directia Economica, Sef Serviciul Financier Contabil,
Mihaela DOROBAT
Rilspund in privinta realialtit regularani

Directia Juridica, Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI
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Directia AchizItii Publice, Director Executiv
Anca Luminita MUSCHERU
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Directia Achizitii P blice, Serviciul Achizitli Publice oi Contracte
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Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
(denumirea
Subsemnatul
reprezentant imputemicit al
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/ter( sustinator al ofertantului, la achizitia
declar pe
directa pentru atribuirea
organizata de CONSILIUL JUDETEAN
proprie raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute Ia art. 167 din LEGEA nr. 98/2016
privind achizitiile publice, respectiv;
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se
constata incalcarea acestor obligatii;
b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activitatii;
c) a comis o abatere profesionala gravy care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instance judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar
aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
0 participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus Ia o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;
g) operatorul economic si-a incalcat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus Ia incetarea anticipate a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, sal 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 influenta
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 infbrmafiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cat
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conformal cu realitatea sunt pasibil de inceilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Semnatura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele prenumele semnatarului
Capacitatea de semnaitura
Data
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Formular nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria

(adresa de
, nr.

, eliberat de
, la data de
CNP
in calitate de
reprelentant legal
al operatorului economic
(denumire),
avand
cal itatea
de
ofertant
unic/
ofertant
asociat/
tert
sustinator/subcontractant (dupa cal), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de Servicii de
realizare si gtizduire a website-ului www.vesteaiasului.ro, organizata de Judetul Iasi, declar ca ofertantul unic/ofertantul
asociat/tertul sustinator/subcontractantul (dupa etc) 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 $i/sau are actionari on asociati semnificativi persoane
care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii
de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sol/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:

1. ALEXE COSTEL — PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. CAZACU STEFAN ANDREI — ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI IASI
3. DANGA MARIUS-SORIN — VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - V10EPRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
5. VERNICA-DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL JUDETULUI IASI
6. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
8. DOROBAT MIHAELA - SEE SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
9. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
10.PIETRARU MARIANA — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
I I.HUTANU OTILIA — CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
12.TUDURI MARIANA CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
13.LEITOIU VIRGIL — CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE, RELATII INTERNATIONALE
SI PROTOCOL

COMISIA DE EVALUARE:
I. OTILIA HUTANU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. RALUCA ANDREEA GUZU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. CRISTINA VARTOLOMEI - CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE, RELATII
INTERNATIONALE SI PROTOCOL
4. EUGENIA LUCACI - CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE, RELATII
INTERNATIONALE $1 PROTOCOL
5. VIRGIL LEITOIU - CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE, RELATII INTERNATIONALE
SI PROTOCOL
MEMBRI DE REZERVA:
I. CATY IONELA COSTIN— CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. ANA MARIA VORNICU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3.CATALINA FLOREA - CONSILIER, SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE, RELATII
INTERNATIONALE SI PROTOCOL
4. RADU ILIESCU - CONSILIER, SERVICIUL LOGISTIC
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CONSILIERI JUDETENI:
I. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
3. DANGA MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAIEI ADRIAN
5. ALEXA PETRU BOGDAN
6. APREOTESEI ANDREI
7. AVRAM PETRU
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CATUR CATALIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CITEA PETRONELA
13. CONSTANTIN DOLACHI PELIN
14. D1SCA DANIEL
15. FLUTUR SORIN-GEORGEL
16. (GNAT ETIENNE
17. LEBADA DOREL
18. LUPU MAGDALENA
19. LUPU CONSTANTIN CODRIN
20. MANOLACHE P. MIRCEA
21. MINEA MARIUS-DANUT
22. OLARU GEORGEANA-LACRAMIOARA
23. OLTEANU ROMEO
24. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
25. PRISTAVITA GABRIEL
26. PiNTEA COSTICA
27. SLABU G. ADRIAN
28. SOCOLOV M. RAZVAN-VLADIMIR
29. STANCIU A. CRISTIAN
30. $ANDRU F. FLORIN-DANIEL
31. SERBAN P. CONSTANTIN
32. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
33. URCACIU G. ION LORIN
34. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
35. URSANU RADU IONEL
36. URSU LACRAMIOARA
37. VATRA GHEORGHE-ROMEO
Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declara(iilor, once documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este confound 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 necorespunlatoare a adevarului,.facuta unei persoane dintre cede preva:ute in art. 175 sau unei unitati in care
aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cond,
potrivit legii on imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la
3 Juni la 2 ani sau cu amends."
Data

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

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

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

DECLARATIE

Subsemnatul

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

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii
si conditiile contractuale prevaiute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de Servicii de
realizare si gdzduire a website-ului www.vesteaiasului.ro si consimtim ca, in cazul in care oferta
noastra este stability ca f ind castigatoare sä semnam contractul de achizitie publica in conformitate cu
prevederile din Documentatia de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante.

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

Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca
si protectia muncii
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul
mediului, social si relatiilor de munca, conform art. 51 alio (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
at

[numele in clar at persoanei autorizate], reprezentant imputernicit

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

sanctiunile aplicate faptei de fats in declaratii, ca ma angajez sa execut lucrarile pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si

relatiilor de munca, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii
acestor obligatii find incluse in cadrul propunerii financiare.

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

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

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor in Asociere:
Formular de Oferta
Data: flrifr luteri
Anunt de participare:
Obiectul contractului: Servicii de realizare si gazduire a website-ului www.vesteaiasului.ro
Catre: Autoritatea Contractanta
Dup5 examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam sä semnam Contractul ce rezulta din
aceasta procedura si s5 demaram, s5 realizam si s5 finaliz5m activit5tile specificate in Contract in conformitate
cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnic5 si Financiara.

In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractanta pan5 la momentul depunerii Ofertei:
ofertam pretul total de
lei FM
care se adauga TVA de

aj, far5 TVA, la

(kg

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar ca:
1.
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
comunicate pans la data depunerii Ofertelor si raspunsurile la solicitarile de clarific5ri
publicate de Autoritatea Contractant5 ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea
Contractanta in legatura cu procedura la care depunem Oferta;
2.
am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Ofert5, prevederile legislatiei
achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achizitiei, in special dar f5r5 a se limita la Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
3.
avem o intelegere complet5 a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate,
fare nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile,
stipul5rile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
4.
dup5 ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere complete asupra
acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
5.
documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si
Oferta noastra a fost pregatita luand in considera re toate acestea;
6.
am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe
perioada pregatirii Ofertei, pans in data limit5 de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;
7.
suntem de acord si accept5m in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si
comercial asociata documentelor achizitiei si accept5m aceeasi responsabilitate fats de Autoritatea
Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi preg5tit aceste documente;
8.
am citit, am inteles pe deplin, accept5m si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activitatilor si transmiterea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastra s5 ramana valabil5 pentru o perioada de
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.
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in aceasta procedura
Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului
declar ca:
1. nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune
sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreuna cu subcontractantii nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta
descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam 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
A- a
si
a
caror
*iiti40
7
resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sä punem la dispozitie, in cazul in care
Autoritatea Contractanta solicits aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupe aplicarea
criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport
solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre.
4. am citit si inteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
Vara a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam
expres continutul lor si efectele lor juridice.
5. pans la incheierea si semnarea contractului de achizitie publics de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu
rotpwitottarieot prin
iltAirita*
comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta
care Oferta noastra este stability castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizam Ca:
H depunem Oferta Alternative, ale Orel detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta sepa rat, marcat
in mod clar "Oferta Alternative";
H nu depunem Oferta Alternative.
00-4**34$4
7..
7. Intelegem ca Autoritatea Contractanta
a. nu este obligata 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 obligata 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 eventuale prejudicii determinate de situatiile
nnentionate anterior si garantam CS nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o
astfel de situatie.
8. Dac5 Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buns executie de
7 din pretul Contractului.
prdiiiiittir
9. Confirmarn 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).
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
.

1.
2.

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 pIrtile/informatiile mai sus mentionate din
Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiar5 cunt confidentiale

1.
2.

.

t

Semn5tura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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Formular nr. 6 - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeaza. garantia
GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subject: Garantie nr.
Garantie financiara pentru buna executie a contractului de achizitie publica (denumirea
contractului)
nr.
(numarul
contractului)

Cu privire Ia contractul de achizitie publica sus mentionat, incheiat
intre
(denumirea prestatorului), in calitate de prestator si Autoritatea
Contractanta: Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi,
subsemnatii
(denumirea institutiei financiare), avand sediul Inregistrat Ia
(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligam prin prezenta
neconditionat, respectiv Ia prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire Ia culpa
persoanei garantate, si irevocabil fats de achizitor sa platim once suma ceruta de acesta, pand Ia
concurenta sumei de
(cuantumul garantiei de buna executie), reprezentand 5% din
pretul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea contractanta. Plata se va face
in termenul mentionat in cerere.
Prezenta garantie este valabila pang Ia data de
In cazul in care partite contractante
sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sa modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie, se va obtine
acordul nostru In prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-si valabilitatea la termenul
specificat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romana. Orice disputa legata de prezenta garantie va
fi deferita instantelor competente material din Romania.
Nume:

Functie:

Semnatura :

Data:
Numele si functia persoanei/persoanelor care semneaza in numele institutiei financiare.
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