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ANUNT DE PARTICIPARE

Judeţul Iaşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean Iaşi, intenţionează să achiziţioneze servicii de
cazare pentru membrii delegaţiilor străine în perioada 29.11 — 02.12.2021, şi invită pe cei
interesaţi să depună ofertă în acest sens.
1. Denumirea autorităţii contractante: Judeţul Iaşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod
700035, municipiul Iaş i, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336, e-mail:
achizitiLpublice(djec.ro
3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr.
98/2016;
4. Cod CPV:
79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)
98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2)
5. Valoarea totala estimată: 14.999,85 lei fără TVA;
(15 camere x 333,33 lei fără TVA/cameră single/zi x 3 zile)
6. Sursa de finanţare: Buget local;
7. Termen- limita de primire a ofertelor: 12.11.2021;
8. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile;
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9. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut;
10. Obiectul contractului: servicii de cazare pentru membrii delegaţiilor străine în perioada
29.11 — 02.12.2021;
Referat de necesitate nr.39375/09.11.2021, elaborat de Serviciul Logistic, Directia
Tehnica si Investitii, si aprobat de Presedintele Consiliului Judetean Iasi:
Cerinţe minime:
Cincisprezece camere single (preţ estimat 333,33 lei fără TVA/zi);
Intrarea va fi în data de 29 noiembrie 2021, iar ieşirea va fi în data de 02 decembrie 2021;
- Hotel categorie trei stele;
- Situat în zona centrală, de preferat în proximitatea Palatului Administrativ;
Cazare cu mic dejun inclus;
Restaurant amplasat în interiorul hotelului;
Standard de confort ridicat;
- Camerele vor fi dotate cu aer condiţ ionat, telefon, internet, tv, minibar, exclus chicineta;
- Parcare exterioară luminată;
- Acces persoane cu dizabilităţi;
- Recepţie 24 h, conexiune internet;
- Room Service;
- Linie telefonică directă, internaţională;
- Serviciu spălătorie — curăţătorie;
Fax;
- Curierat;
- Lift.
11. Prezenta achizitie de servicii de cazare pentru membrii delegaţiilor străine în perioada 29.11
— 02.12.2021, se va finaliza prin semnarea unui contract.
12. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1.ALEXE COSTEL — Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
2. DANGĂ MARIUS-SORIN — Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi ;
4. VERNICĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA — Secretarul General al Judeţului;
5. CAZACU STEFAN ANDREI - Admnistrator Public al Judetului
6. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Direcţia Juridică;
7. ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economică;
8. DOROBĂŢ MIHAELA - Şef Serviciu, Serviciu Financiar Contabil, Direcţia Economică;
9. ALINA MARIA BUHUSI — Consilier, Directia Economică
10. MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperare Creante;
11. IOGEN GiNJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
12. TITICA HOLICOV — Sef Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
13. VRABIE MIHAELA - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
14. MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii Publice;
15. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Serviciul Achizitii Publice si
Contracte, Direcţia Achiziţii Publice;
16. ANDREI CARMEN — Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Directia Achizitii Publice,
17. ŞERBANOIU CATALINA- Consilier Juridic, Directia Achizitii Publice;
18. TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Juridic, Directia Achizitii Publice;
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19. BĂDĂLUŢĂ PETRONELA - Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice si
Contracte, Directia Achizitii Publice,
CONSILIERI JUDETENI:
1.ACOSTOAIEI Adrian
2. ALEXA Petru Bogdan
3. APREOTESEI Andrei
4. AVRAM Petru
5. CABALAU Maria
6. CĂTUR Cătălin Constantin
7. CIOBANU Marius-Mihai
8. CÎTEA Petronela
9. DISCĂ Daniel
10. FLUTUR Sorin-Georgel
11. IGNAT Etienne
12. LEBĂDĂ Dorel
13. LUPU Magdalena
14 LUPU Constantin Codrin
15. MANOLACHE Mircea
16. BOGDAN Mihail
17. MINEA Marius-Dănuţ
18. DOLACHI-PELIN Constantin
19. OLARU Georgeana-Lăcrămioara
20. OLTEANU Romeo
21. PRICOPE Petru Ovidiu
22. PRISTAVITA Gabriel
23. PINTEA Costică
24. SLABU Adrian
25. SOCOLOV Răzvan-Vladimir
26. STANCIU Cristian
27. SANDRU Florin-Daniel
28. SERBAN Constantin
29. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
30. URCACIU Ion Lorin
31. USCATU Constantin-Marian
32. URSANU Radu Ionel
33. URSU Lăcrămioara
32. URSANU Radu Ionel
33. URSU Lăcrămioara
34. VARTIC Raluca
13. Oferta va conţine obligatoriu urmatoarele:
- PROPUNERE TEHNICĂ;
- PROPUNERE FINANCIARĂ.
✓ Propunerea tehnică:
Ofertantul are obligaţia să prezinte propunerea tehnică în cuprinsul căreia se vor
descrie cerinţele minime conţinute în referatul de necesitate şi să prezinte toate
documentele prevăzute prin acesta.
În cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta şi următoarele documente:
- Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia
muncii (formularul nr.1), semnată şi ştampilată.
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- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.60 alin (1) din Legea 98/2016, semnată şi
ştampilată ( formular nr.2).
- Proiect de contract insuşit, semnat pe fiecare pagină.
✓ Propunerea financiară va cuprinde:
- Formular de ofertă (formularul nr.3).
- pretul detaliat, in lei cu şi fără TVA conform centralizatorului de preţuri - anexa la
formularul de oferta;
Oferta financiară, exprimată în lei fără TVA, va include toate taxele (ex. taxa locală şi,
eventual, taxa pentru parcare).
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă
solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui
nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
Ofertele ale caror valori totale, fara TVA vor depasi valoarea maxim alocata, vor fi respinse
ca find inacceptabile.
Ofertele intarziate respectiv depuse dupa data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, vor
fi respinse ca oferte neconforme.
14. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generală în format tipărit prin servicii poştale / de
curierat/prin livrare directă la: sediul Consiliului Judeţean Iaşi din Bd-ul Ştefan cel Mare şi
Sfânt nr. 69, Iaşi, - Registratură — Camera 101, parter, cod poştal 700075, România, astfel :
LUNI — JOI : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail
achizitii.publicegicc.ro, până la data limită de depunere a ofertelor.
15. Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Judeţean Iaşi
www.icc.ro - secţiunea „Achiziţii publice - Licitaţii", de pe site-ul http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub, secţiunea Publicitate-anunţuri sau poate fi obţinut în format electronic de la
sediul autorităţii contractante, Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Achiziţii Publice.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminiţa MUŞCHERU
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalitălii in solidar cu intocmitorul inscrisului

ŞEF SERVICIU,
Iulia - Ramona ANTONESEI-ROPCEAN

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalit- if
in solidar cu intocmitorul fnscri lui

consilier achizitii publice
Petronela BĂDĂLUTĂ
1mi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
aces ui inscris oficial
legalitatea intoc
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achiziţie publică de servicii de cazare pentru membrii delegaţiilor
străine în perioada 29.11 — 02.12.2021

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINIŢA MUŞCHERU
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalităjii
în solidar cu intocmitorul înscrisului

SERVICIUL ACHVITII PUBLICE SI CONTRACTE,
fSEF SERVICIU,
Iulia-Ramona ANTONESEI-ROPCEAN
Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalităjii
în solidar cu întocmitorul înscrisului

ELAB ORAT,
consilier achizitii publice,
Petronela BĂDĂLUTĂ
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
z acesii înscris oficial
legalitatea intoc

Documentatia de atribuire se structurează astfel:

•
•
•

SECTIUNEA I
SECTIUNEA II
SECTIUNEA III

- Referat de necesitate
- Proiect contract de achiziţie publică
- Formulare şi modele de documente

SECŢIUNEA I - Referat de necesitate

ROMÂNIA
JUDETUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI
Direcţia Tehnică şi Investiţii
Serviciul Logistic
Nr

3 9 3 7..._5"-70
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Referat de necesitate
Sub egida Consiliului Judeţean Iaşi, autoritate implicată
ac
care • esupun
interrelaţionarea cu parteneri din ţară şi străinătate, se desfăşoară evenimente economice şi ulturale
la care participă oficialităţi locale şi din străinătate.
În perioada 29 noiembrie — 02 decembrie 2021, în baza Acordurilor de Cooperare şi la
invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, va avea loc vizita de lucru a unor delegaţii oficiale
din partea Regiunii Vinnytsia şi a Raionului Cernăuţi, din Ucraina, precum şi a Raionului Soroca
din Republica Moldova, împreună cu Excelenţa Sa, doamna consul Irina-Loredana Stănculescu,
diplomat, Consul General al României la Cernăuţi.
Conform Referatului organizatoric cu nr. 38746/01.11.2021 transmis de către Serviciul
Comunicare,
Publice,
Internaţionale şi Protocol, din delegaţiile străine fac parte
cincisprezece persoane (3 membri — Raionul Cernăuţi, 8 membri — Raionul Vinnytsia şi 4 membri —
Raionul Soroca). in baza prevederilor Hotărârii 552/1991, precum şi a O.G. nr. 80/2001, ca o
consecinţă a reciprocităţii, Consiliul Judeţean Iaşi va suporta cheltuielile pentru cazarea membrilor .
delegaţiilor străine şi, în acest sens, solicităm achiziţionarea de servicii de cazare pentru 15
persoane, pentru 3 nopţi.
Cerinţe minime:
Cincisprezece camere single (preţ estimat 333,33 lei fără TVA/zi);
Intrarea va fi în data de 29 noiembrie 2021, iar ieşirea va fi în data de 02 decembrie 2021;
Hotel categorie trei stele;
Situat în zona centrală, de preferat în proximitatea Palatului Administrativ;
Cazare cu mic dejun inclus;
Restaurant amplasat în interiorul hotelului;
Standard de confort ridicat;
Camerele vor fi dotate cu aer condiţionat, telefon, internet, tv, minibar, exclus chicineta;
Parcare exterioară. luminată;
Acces persoane cu dizabilităţi;
Recepţie 24 h, conexiune internet;
Roorn Service;
Linie telefonică directă, internaţională;
Serviciu spălătorie — curăţătorie;
Fax;
Curierat;
Lift.
Oferta financiară, exprimată în lei fără TVA, va include toate taxele (ex. taxa locală şi,
eventual, taxa pentru parcare).

Valoarea cheltuielilor, estimată prin prospectarea pieţei de profil, este de 14 999,85 lei fără TVA
(15 camere x 333,33 lei fără TVA/cameră single/zi x 3 zile), respectiv 15 749,84 lei cu TVA.
Extracosturile generate de serviciile suplimentare vor fi suportate de către membrii delegaţiei care
au efecuat consumul.
Plata se va efectua cu ordin de plată în contul de Trezorerie al furnizorului.
Ofertantul va lua în considerare faptul că vor fi plătite doar camerele ce vor fi ocupate.
Administrator public al Judeţului Iaşi
Ştefan — Andrei CA

Director Executiv, Iogen GÎNJU

•

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi egalit:
ului
în solidar cu întocmitoru

Avizat în privinţa existenţei fondurilor alocate

Şef Serviciu Financiar — Contabil
Mihaela DOROBĂŢ

Titica Lili

Şef Serv ciu,
OLICOV

Răspund în privinţa realităţii, reg ari tii şi legalitătii

Răspund în privinţa realitătii, regularităţii şi legalităţii

Certific existenţa fondurilor alocate

Serviciul Financiar — Contabil,
Consilier, Alina Maria BUHUŞI

Răspund în privinţa realitătii, regularitaţii şi legalităxii

•

Consilier, Mihae
Raspund în privinţa realitălii, regul

SECŢIUNEA II - Proiect contract de achiziţie publică

Proiect contract de servicii de cazare pentru membrii delegaţiilor străine în perioada 29.11-02.12.2021
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PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de cazare pentru membrii delegaţiilor străine în perioada 29.11-02.12.2021
data
nr.
În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,
înregistrat sub nr.
În temeiul
s-a încheiat prezentul contract
1. Părtile
JUDETUL IAŞI - Consiliul Judetean lasi, cu sediul în municipiul laşi, Bld. Ştefan cel Mar
şi Sfânt, nr. 69, judeţul laşi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fisc I
, reprezentat prin Costel ALEX=,
4540712, cont trezorerie
pe
de
o
parte,
Preşedinte, în calitate de achizitor,

şi
, cod fiscal
cu sediul în
Tribunal
la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
fax
,
telefon
la
,
având
funcţia
de
reprezentată prin
de altă parte.

, Nr. de înmatricular
deschi
, cont
, e-mail
în calitate de prestator, p

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
achizitor si prestator- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezent I
a.
contract;
b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, încheiat în scris, între Achizitor şi Prestator, care are ca obie
prestarea de Servicii;
c. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja di
punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică.
Contract
de Subcontractare - acordul încheiat în scris între prestator şi un terţ c
d.
dobândeşte calitatea de Subcontractant, în condiţiile Legii 98/2016, prin care prestator I
subcontractează Subcontractantului partea din Contract în conformitate cu prevederil
Contractului, dacă este cazul;
e. Personal - persoanele desemnate de către Prestator sau de către oricare dintr
Subcontractanţi pentru îndeplinirea Contractului;
f. Dispoziţie - ordin/instrucţiune, document scris(ă) emis(ă) de Achizitor pentru a complet
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şi/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia şi în limitel
Legii 98/2016 şi a normelor de aplicare a acesteia;
g. Documentele Achizitorului - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod dire•t
sau implicit prin natura Serviciilorcare fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fără a se limit:
la: planuri, regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modele, date informatice şi rapoart ,
furnizate de Achizitor şi necesare prestatorului în vederea realizării obiectului Contractulu .;
h. Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Prestatorul:
i. a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate Rezultatele, astf I
cum este stabilit în planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformităti care nu ar fi permis utilizarea Servicillorde cătr
Achizitor, în vederea obţinerii beneficiilor anticipate şi îndeplinirii obiectivel•r
comunicate prin referatul de necesitate nr. 39375/09.11.2021
i. Fortă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşel i
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care fac
imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alt
perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sa
nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnet ,
inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibil
mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsuril•r
corespunzătoare de diligenţă;
j. intărziere - orice eşec al prestatorului de a executa orice obligaţii contractuale în termen I
convenit;
k. Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
I. Neconformitate (Neconformităti) - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care incalc
siguranţa, calitatea sau cerinţele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de prezentul Contra•t
şi care fac Rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cu
sunt prevăzute în prezentul Contract, precum şi orice abatere de la cerinţele şi de
obiectivele stabilite în referatul de necesitate nr. 39375/09.11.2021
m. Penalitate - despăgubirea în bani stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintr
Părţile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract,
caz de neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor
prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentel •
Contractului, calculată de la data scadenţei obligaţiei până la îndeplinirea efectivă a
sau, după caz, până data rezilierii contractului, fără necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
n. daune-interese— despăgubirile în bani reprezentand repararea prejudiciului suferit datorit
neexecutării, executării cu intarziere sau necorespunzatoare, fără justificare sau, după ca,
culpabile, a obligatiilor contractuale.
o. Pretul Contractului - Preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza şi î
conformitate cu prevederile Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare
tuturor obligaţiilor asumate prin Contract;
p. Proces-Verbal de Recepţie - documentul prin care sunt acceptate Servicille prestate, pri
care achizitorul confirmă/infirmă prestarea Serviciilor în mod corespunzător de către prestato
şi că acestea au fost acceptate de către Achizitor, atât din punct de vedere calitativ (respecti
din punct de vedere al conformităţii serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) cât şi din pun•
de vedere cantitativ,
q. Rezultat/Rezultate - oricare şi toate informaţiile, documentele, rapoartele colectate şi/sa
pregătite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activităţilor desfăşurate astfel cu
sunt acestea descrise în referatul de necesitate nr. 39375/09.11.2021
r. Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus
comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin Mijloace electronice d
comunicare în cadrul Contractului;
s. Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea Rezultatului prestăr i
Serviciilor şi de calitatea activităţii de prestare a serviciului care ar fi respectate de către oric
prestator diligent care posedă cunoştinţele şi experienţa unui expert care prestează servic i
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similare si pe care prestatorul este obligat să le respecte în prestarea tuturor Servicillor inclus
in prezentul Contract;
t. zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zil
lucrătoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la u
anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act o i
acţiune nu se ia în considerare. Termenul exprimat in zile începe să curgă la începutul prim i
ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenulu
Termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziva din ultima lună sa
an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenul i
exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoar
zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultim i
zile a lunii respective. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi d
sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore
următoarei zile lucrătoare. La calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mo
corespunzător dispoziţiile de mai sus, cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadr I
termenului nu se iau în considerare.
u. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intr
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale i
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produc ,
inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
v. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la dat
de începere a prestării serviciilor, astfel cum a fost comunicată prestatorului de către Achizit•r
si până la finalizarea prestării acestora, inclusiv prelungirile, dacă este cazul, confor
clauzelor din prezentul Contract; în durata de prestare a serviciilor nu este înclusă perioad
în care se efectuează recepţia serviciilor de către achizitor.
z. prejudiciu — consecinţele păgubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii c
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu s •
specifică în mod diferit.
3.3. - În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a un i
prevederi contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice
orice organizaţie având capacitate juridică.
3.4. - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte act
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la cee
ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sa
echitatea le dă obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de cazare pentru membrii delegaţiilo
stră ine în perioada 29.11-02.12.2021, conform referatului de necesitate n
39375/09.11.2021 şi a ofertei prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu prevederil
legale si cu obligaţ iile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în contract pentru serviciile prestat
si recepţionate, în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
5. Preţul contractului
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5.1. — Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil prestatorului de către achizito ,
lei, la care se adaugă TVA in valoare de
conform ofertei, este de
lei, conform prevederilor legale în vigoare.
5.2. — Preţul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toată durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. - (1) Durata prezentului contract este incepand de la data semnarii acestuia de cătr
ambele părţi si opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizare
conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.
(2) Durata de prestare a serviciilor este in perioada 29.11-02.12.2021.
7. Executarea contractului
7.1. — Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti, c
respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
8. Documentele contractului - clauză contractuală obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
- referatul de necesitate nr. 39375/09.11.2021 si clarificările şi/sau măsurile de remedier
aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
- oferta;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate c
documente care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac part
integranta din acesta. 1n cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, s
constată că anumite elemente ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzut
în referatul de necesitate nr. 39375/09.11.2021, prevalează prevederile referatulului de necesitat
nr. 39375/09.11.2021.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. — (1) Prestatorul se obligă să presteze servicii de cazare pentru membrii delegaţiilo
străine în perioada 29.11-02.12.2021, la standardele şi performanţele prezentate în referatul d
necesitate nr. 39375/09.11.2021 şi oferta, anexe la contract, în conformitate cu prevederil
legislaţiei româneşti şi comunitare din domeniu.
(2) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu detalierea operaţiunilor
prezentate in referatul de necesitate nr. 39375/09.11.2021 si oferta, anexe la prezentul contract
9.2. — (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenele convenite prin prezent I
contract.
(2) Serviciile prestate în baza contractului precum şi orice fază a acestora prevăzută a i
terminată într-o perioadă stabilită în prezentul contract, trebuie finalizate în termenul convenit d
părţi, termen care se calculează de la data semnarii prezentului contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate c
termenele convenite prin prezentul contract. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului intervi
circumstanţe, care nu se datorează prestatorului, care îl pun pe acesta în imposibilitatea de
respecta termenele convenite prin prezentul contract acesta are obligaţia de a notifica acest lucru,
în timp util, achizitorului.
(4) În afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor convenite pri
prezentul contract, pe baza justificărilor furnizate de prestator, încheindu-se în acest sens un a
adiţional, orice întârziere în îndeplinirea contractului conform termenele convenite prin prezentul
contract dă dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalităţi de întârziere.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietat
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
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b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situatiei
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea referatului de necesitate nr. 39375/09.11.202
si întocmit de către achizitor.
9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranta tuturor operatiunilor şi metodelor d
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalatiil ,
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentr
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau s
poate deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă
activitătilor.
9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi
termenul indicat de acesta, orice deficientă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinire
obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instructiunile transmise de către achizitor, ca
cum acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile
integralitate.
9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligatillor sale contractual
şi după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislatia româneasc
aplicabilă.
9.9. - Codul de conduită al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona în orice circumstantă cu obiectivitate
impartialitate, ca un bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice
deontologice ale profesiei sale, precum şi cu discretia necesară. În special, prestatorul se v
abline de la a face orice declaratii publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadr I
acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens, în scris, a achizitorului, precum şi de la a s
angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligatiile asumate fată de achizitor prin ace t
contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul în orice fel fără asentimentul scris I
acestuia, oblinut în prealabil, şi va face acest lucru cunoscut tertilor ori de câte ori este cazul.
(2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislatizi
româneşti relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi dependentii acestor
respectă şi se conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respect
standardele esentiale de muncă, conventiile cu privire la libertatea de asociere şi negocie
colective, eliminarea muncii fortate şi a discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copiilo
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respect
drepturile omului şi libertătile cetăteneşti, şi se angajează să nu aducă atingere în nici un f I
practicilor politice, culturale şi religioase din România.
(4)1n cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sa
dependentii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau s
procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mită ca stimulent sa
recompensă pentru a face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza oric
persoană în legătură cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urmă ar
dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fără ca prin aceasta însă să s
aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi câştigate de prestator în baza acestui contract.
(5) Plătile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezint
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să îl obtină în legătură cu aces
contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere,
alocatie, plată indirectă sau orice alt venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinir i
obligatiilor prevăzute în acest contract.
(6) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau oric
alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obtinute în executarea sau ca urmare
executării acestui contract, cu exceptia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistent
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cu
consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.
(7) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuităti sa
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comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sa
orică rui alt drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentr
scopurile acestui contract.
(8) Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli comercial•
neobişnuite. Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are drept I
de a efectua orice verificări documentare şi la faţa locului pe care le consideră necesare în scop I
analizării existenţei unor cheltuieli comerciale neobişnuite.
(9) Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu contract I
ca având caracter confidenţial şi — cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar pentr
buna derulare a contractului şi atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui oric
aspecte ale prezentului contract şi nu va divulga orice informaţie obţinută de la achizitor făr
acordul prealabil, în scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informaţii şi nu va fac
referire la acestea în prestarea unor servicii pentru alţii. În cazul în care există divergenţe d
opinie între prestator şi achizitor cu privire la necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor informaţ i
în scopul derulării contractului, decizia achizitorului în aceste situaţii este finală şi neapelabilă.
(10) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia se obligă să menţin
secretul profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. În ace t
sens, afară de cazul în care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât
personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia nu vor comunica oricărei terţe părţi nici
informaţie confidenţială obţinută sau descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice ni
o informaţie sau recomandare formulată în executarea contractului sau ca rezultat al prestăr i
serviciilor. De asemenea, prestatorul se obligă să nu utilizeze informaţiile furnizate lui sau obţinut
pe parcursul derulării contractului şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurat
pe parcursul şi în scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură
cauza prejudicii achizitorului.
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţi
care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv
imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sa
naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricar•
ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către prestator imedi t
achizitorului, în scris.
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află intrsituaţie care poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără ni i
un fel de compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află înt
o astfel de situaţie.
(3) Prestatorul se va abline de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, car
au sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a personalului său. În caz I
în care prestatorul nu poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezili
contractul, fără obligaţia notificării formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptul
achizitorului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.
(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsu
suplimentare dacă va considera necesar.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciil
recepţionate.
10.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate în termen
convenit.
10.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu prevederil
clauzei 11.
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10.4 Caracterul public al contractului
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achiziţiei şi are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informaţii poate fi restricţionat în cazul în care acestea sunt calificate, pri
acordul părţilor, ca informaţii cu caracter confidenţial sau protejate de un drept de proprietat
intelectuală, potrivit legii.
(3) În cazul în care prestatorul a stipulat în oferta sa care documente sunt confidenţiale sa
protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a fac
cunoscute aceste documente fără acordul scris al prestatorului, cu excepţia cazului în care;
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă part
contractantă sau;
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia sau;
c) informaţia este folosită în scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract.
11. Modalităţi de plată
11.1 - (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator in termen de cel mul
30 de zile calendaristice de la receptie 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
vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. — În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplinest
cu intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are drept I
de a percepe penalită'ţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului rama
de executat, respectiv 0,1% din preţul contractului ramas de executat pe fiecare zi întârzier
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau până la rezilierea prezentului contract, dup
caz.
12.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiil
asumate prin contract, atunci va achita ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentual
din pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1`)/0 din pretul contractului ramas de achita
pe fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate confor
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de
pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia c
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentr
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentr
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, in conditiile in care achizitorul, din motiv
temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. 1n acest caz, prestatorul ar
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până I
data denunţă rii unilaterale a contractului.
13. Garanţia de bună execuţie a contractului - nu este cazul
14. Alte responsabilităţi ale prestatorului
14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract c
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu referat I
de necesitate nr. 39375/09.11.2021 si oferta, anexe la prezentul contract.
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(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele uman
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerut
de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contra•t
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate c
termenele stabilite prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toat
durata contractului.
15. Alte responsabilităţi ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţ
pe care acesta le-a cerut în oferta, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră necesar
îndeplinirii contractului.
16. Recepţie şi verificări
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabi i
conformitatea lor cu prevederile din referatul de necesitate nr. 39375/09.11.2021 si oferta, anex
la prezentul contract.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului.
16.2. — (1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract
cu reglementările legale în vigoare. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorul
identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi care vor efectua verificările.
(2) Recepţia serviciilor efectuate de către prestator se efectuează in termen de 15 zile de I
finalizarea prestarii serviciilor.
(3) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3. - Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract d
către Direcţia Tehnică şi Investiţii — Serviciul Logistic prin comisia numită prin dispoziţie de cătr
Preşedintele Consiliului Judeţean laşi.
16.4 Direcţia Tehnică şi Investiţii - Serviciul Logistic va urmari şi va îndeplini, în numel
achizitorului, toate activităţile necesare realizării obiectului prezentului contract, va monitoriz
executarea obiectului prezentului contract, va semnala orice incident in executare si va transmit
Direcţiei Achiziţii Publice documentul constatator in maxim 3 zile de la inregistrarea acestui .
Documentul constatator se emite in termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii tuturor
serviciilor care fac obiectul contractului. Documentul constatator poate fi emis unui subcontracta t
la solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor
aferente.
16.5. - Direcţia Tehnică şi Investiţii - Serviciul Logistic va initia toate demersurile legal
aferente organizarii si efectuarii recepţiei/recepţiilor prestatiilor ce constituie obiectul prezentul
contract si vor comunica prestatorului, procesul—verbal/procesele-verbale de receptie.
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor astfel incat sa asigur
indeplinirea obligatiilor contractuale.
17.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestor
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie finalizate î
termenul convenit de părţi.
17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acord I
părţilor, prin act adiţional.
17.4. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului d
prestare, orice întârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalită
prestatorului.
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18. Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, plătile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifel
declarate în oferta, anexă la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fără TVA este ferm pe întreaga durată de executare
prezentului contract.
19. Încetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de cătr
ambele părti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau c.
urmare a disparitiei, fără vina nici uneia dintre părti, a unui element esential al contractului, astf I
cum acesta este definit în legislatia aplicabilă.
19.2. - in plus fată de motivele de încetare a contractului mentionate în prezentul contrac ,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisă adresat
prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităti şi fără interventia vreunei autorităti sau instant
de judecată, în cazul în care prestatorul:
intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judicia
a)
sau activitătile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sa
este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevăzut
b)
la litera a);
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoreşti, pentru o faptă car
c)
a adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de I
conduita profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoreşti, pentru fraudă,
d)
coruptie, implicare într-o organizatie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt adus
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligatillor contractuale ca urmare a unei alt
e)
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantată din bugetul Uniunii Europene;
este afectat de transformări de ordin organizational, prin care sunt modificate statut I
f)
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor în care astfel d
modificări sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executare
g)
corespunzătoare a prezentului contract;
h) nu furnizează garantiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu îşi poat
respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire instructiunile emise de către achizito
sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligatiilo
sale contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare şi în termenele prevăzute
serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, de i
a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de falimen
inainte de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestatiilor este grav compromisă ca urmare
întârzierii prestatiilor din vina prestatorului.
19.3. - În oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct,
fie prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terte părti, costurile respective fiind imputabil
prestatorului.
19.4. - Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masuril
necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa f I
încât costurile să fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la finalizare
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serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentar
aferente prestă rii serviciilor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului orice sume restante
19.6. - În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sa
executare necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la prestato
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 p
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjunctu
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligat i
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.9. - ln caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesar
punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila şi fără intervenţia vreunei autorităţi sa
instanţe de judecată
19.10. - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sa
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie public
in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul, conform art. 223 din Lege
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, de a denunta unilateral un contract de achizitie publica, d
plin drept, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi
fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, in perioada de valabilitate a acestui
in una dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/201
privind achizitiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizi
a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
c) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, în cursul perioadei sale de valabilitat
altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiil
publice.
20. Amendamente
20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conve
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzut
la data încheierii contractului.
20.2. - Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conve
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute pri
acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creşterea preţului contractului
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 adiţional
intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după ca
a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare a prestatorului.
20.5 — (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inaint
de expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si n
necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de recepti
sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuir
numai în conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice şi se publică "in SEA
(2) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract in condiţiile art. 221 din Leg
în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească praguril
prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunţ d
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participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuir
decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate altfzi
decât in cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile public
se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile Leg i
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
21. Cesiunea
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligatiile născut
rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
21.2 — (1) in cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajament I
ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garanţi
achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe car
le-ar putea avea impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilo
asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract car
sunt îndeplinite de către aceştia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
22. Forţa majoră
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate pri
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3. - indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
a
fără prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţ ,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie î
vederea limitării consecinţelor.
22.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte pă
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
22.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mar
de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil:
prin tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau
legătura cu îndeplinirea contractului.
23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul n
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa s
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
24. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare într
prestator şi achizitor este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, I
începutul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul est
interpretat este legea română.
25. Comunicări
25.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebui
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în moment I
primirii.
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25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmă rii în scris a primirii comunicării.
25.3 - ln cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult 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-mai
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si
nu de la data confirmarii de primire.
neaza intr-un exemplar continand 12 pagini.

Prezentul proiect d- o

Prestator,

Achizito 4.1
JUDEŢ jor -,1
Preşe
Coste

.5%1
Secretar G
Lăcrămioara

ui
a
ICA-DASCĂLESCU

Direcţia Econo ică, Şef Serviciulkoodunsbpeciate, dinteză şi Recuperare Creante,
RINT CONSILIUL JUDEŢEAN I
Elena - Adriana
Vizat pentru control fi nciar prev

ti prapzirkT PENTRU CONTROL Fi A
P EVENTIV P OPRIU
Anul

Direcţia Econo
Elena ARVINTE

Ziva
Luna
Margarint Elena-Adriana

că, Director Executiv;

Răspund în privinta realitătii, regularităţii şi legalităţii

Direcţia Economică, Şef Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBAŢ

Răspund în privinţa realitătii, regularităţii şi legalităţii

Direcţia Juridică, Director Executiv,
Gabriela AL NGULESEI

Îmi asum totalir,âte responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii, în solidar cu întocmitorul inscrisului

Direcţia Tehnică si Investiţii irector Executiv
logen GiNJU
Îmi asum în totalitate responsab"

corectitudinii şi legalităţii, în solidar cu întocmitorul "inscrisului

Direcţia Achiziţii Publi e, Director Executiv
Anca Luminiţa MUŞC ERU

Îmi asum în totalitate responsabi atea corectitudinii şi legalităţii, în solidar cu întocmitorul "inscrisului

Direcţia Achiziţii Publice, Şef Serviciu chiziţii Publice si Contracte,
PCEAN
lulia Ramona ANTONES
Imi asum in totalitate responsabilita a coreckinii si legâq,f; tii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

blice, Serviciul Achizitii Publice şi Contracte
Direcţia Achiziţii
Consilier juridic *; lina Serbănoiu

.• 9:: tru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
Irm asum responsabili$ş1 r jibb
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SECŢIUNEA III — Formulare şi modele de documente.

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

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

Subsemnatul
al

[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub

sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că mă angajez să prestez serviciile pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si
relaţiilor de muncă, în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii
acestor obligaţ ii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.
Nota : Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securităţii şi
sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare, HG 1091/2006 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor
generale de protecţia muncii, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor precum şi
celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

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

Formular nr. 2

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

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
, eliberat
, nr.
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
, in calitate de reprezentant legal al
, CNP
, la data de
de
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/
operatorului economic
ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică de servicii de cazare pentru membrii delegaţiilor străine în perioada 29.11 —
02.12.2021, organizată de Judeţul Iasi, declar că ofertantul unic/ofertantul asociat/terţul
susţinător/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept
membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are
acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se afiă în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat
printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante.
Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în
ceea ce priveste prezenta procedură sunt:
1.ALEXE COSTEL — Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
2. DANGĂ MARIUS-SORIN — Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi ;
4. VERNICĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA — Secretarul General al Judeţului;
5. CAZACU STEFAN ANDREI - Admnistrator Public al Judetului
6. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Direcţia Juridică;
7. ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economică;
8. DOROBĂŢ MIHAELA - Şef Serviciu, Serviciu Financiar Contabil, Direcţia Economică;
9. ALINA MARIA BUHUSI — Consilier, Directia Economică
10. MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperare Creante;
11.IOGEN GiNJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
12.TITICA HOLICOV — Sef Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
13.VRABIE MIHAELA - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
14.MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii Publice;
15. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Serviciul Achizitii Publice si
Contracte, Direcţia Achiziţii Publice;
16. ANDREI CARMEN — Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Directia Achizitii Publice,
17.Ş ERBANOIU CATALINA- Consilier Juridic, Directia Achizitii Publice;
18.TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Juridic, Directia Achizitii Publice;

19. BĂDĂLUŢĂ PETRONELA - Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice si
Contracte, Directia Achizitii Publice,
CONSILIERI JUDETENI:
1.ACOSTOAIEI Adrian
2. ALEXA Petru Bogdan
3. APREOTESEI Andrei
4. AVRAM Petru
5. CABALAU Maria
6. CĂTUR Cătălin Constantin
7. CIOBANU Marius-Mihai
8. CÎTEA Petronela
9. DiSCĂ Daniel
10.FLUTUR Sorin-Georgel
11.IGNAT Etienne
12.LEBĂDĂ Dorel
13.LUPU Magdalena
14 LUPU Constantin Codrin
15.MANOLACHE Mircea
16.BOGDAN Mihail
17.M1NEA Marius-Dănuţ
18.DOLACHI-PELIN Constantin
19.OLARU Georgeana-Lăcrămioara
20. OLTEANU Romeo
21. PRICOPE Petru Ovidiu
22. PRISTAVITA Gabriel
23. PiNTEA Costică
24. SLABU Adrian
25. SOCOLOV Răzvan-Vladimir
26. STANCIU Cristian
27. SANDRU Florin-Daniel
28. SERBAN Constantin
29. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
30. URCACIU Ion Lorin
31. USCATU Constantin-Marian
32. URSANU Radu Ionel
33. URSU Lăcrămioara
32. URSANU Radu Ionel
33. URSU Lăcrămioara
34. VARTIC Raluca
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare.
inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
penale privind falsul în declaraţii.
încălcarea prevederilor
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul
Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta î,si desfăsoară activitatea în vederea producerii unei
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia

făcută serveşte la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă."

Data

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

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

Formular nr.3
A se transmite pe hârtie cu antetul operatorului economic care depune oferta
Formular de Oferta
ziva,
luna,
anull
Data: fintroduceţi
Anunţ de participare: fintroduceţi numărul anunţului de participare
Obiectul contractului: fintroduceţi obiectul contractului din anunţul de participare
Către: Autoritatea Contractantă fintroduceţi denumireal
Subsemnaţii, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această achizitie şi să demarăm, să
realizăm şi să finalizăm activităţile specificate în Contract în conformitate cu Referatul de necesitate şi cu
Propunerea noastră Tehnică şi Financiară.
in concordanţă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informaţiilor furnizate de
Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
lei fintroducefi suma în cifie şi litere din Propunerea Financiarăl
ofertăm pretul total de
TVA
de
fintroduceţi suma în cifte şi
fără TVA, la care se adaugă
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
1. am examinat cu atenţie, am înţeles şi am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislaţiei
achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri, aşa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achiziţiei, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
2. avem o înţelegere completă a documentelor achiziţiei comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici
rezervă sau restricţie, înţelegem şi acceptăm cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile,
stipulările şi condiţiile incluse în anunţul de participare şi documentele achiziţiei;
3. dupa ce am examinat cu atenţie documentele achiziţiei si avem o intelegere completa asupra acestora
ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
4. documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta
noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
5. am înţeles că am avut obligaţia de a identifica şă semnaliza Autorităţii Contractante, pe perioada
pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanţe în
legătură cu şi pentru realizarea activităţilor în cadrul contractului;
6. suntem de acord şi acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic şi comercial
asociată documentelor achiziţiei şi acceptăm aceeaşi responsabilitate faţă de Autoritatea Contractantă
în ce priveşte aceste documente ca şi cum noi am fi pregătit aceste documente;
7. am citit, am înţeles pe deplin, acceptăm şi suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanţă
incluşi în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităţilor şi
transmiterea rezultatelor.
fintroduceţi
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de
numărull zile de la data depunerii Ofertelor şi că transmiterea acestei Oferte ne va ţine răspunzători.
Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului fintroduceţi denumirea completăl în această
procedură declar că:
1. nu am făcut ş i nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alţ i operatori economici pentru a
depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiţia
2. noi, împreună cu subcontractanţii şi terţii susţinători nu ne aflăm în nici o situaţie de conflict de
interes, aşa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 şi ne angajăm să anunţăm imediat
Autoritatea Contractantă despre apariţia unei astfel de situaţii atât pe perioada evaluării Ofertelor cât
şi pe perioada derulării Contractului

3. am citit şi înţeles pe deplin conţinutul modelului de Contract din Documentaţia de Atribuire, inclusiv
dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunţare unilaterală din contract şi
acceptăm expres conţinutul lor şi efectele lor juridice.
4. până la încheierea şi semnarea contractului de achizitie publică de servicii această Ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă fintroduceţi denurnirea Autorităţii
Contractantel, prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm
pentru noi.
5. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă.
6. inţelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire şi că îşi rezervă dreptul de a
anula procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condiţiilor stabilite la art. 212 şi
213 din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă Ofertă pe care o
poate primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situaţiile
menţionate anterior şi garantăm că nu vom ţine Autoritatea Contractantă răspunzătoare
într-o astfel de situaţie.
7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de
[introduceţi procentul stabilii în Anuntul de participarel din pretul Contractului.
8. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o
asociere, în calitate de subcontractant).
9. Văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin.
(1) din HG nr. 395/2016 şi art. 19, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că
părţile/informaţiile din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară prezentate mai jos au
caracter confidenţial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveşte secretul
comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:
Nr. Crt.
1.
2.

Referinţa din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară
[int oduceţi numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragrafid nr. ...]
.... introduceţi informaţial
.... [introduce i informaţia]

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care
părţile/informaţiile mai sus menţionate din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt
confidenţiale sunt următoarele:
Nr. Crt.
1.
2.

Motivele pentru care părţile/informaţiile mai sus menţionate din
Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidenţiale
.... [prezentaţi motivul]
.... prezentaţi motivid]

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

CENTRALIZATOR DE PREŢURI— ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ

Tip
cameră

Nr.nopti
cazare

Nr.
camere

Tarif
fara TVA

TVA

Taxa
hoteliera
noapte

Total tarif cazare
fara TVA,
cu toate taxele
incluse

Total

Atentie ! Ofertele ale caror valori totale, fara TVA vor depasi valoarea maxim alocata, vor fi
respinse ca find inacceptabile.

OFERTANT,
Data

/

/

, in calitate de
(semnatura)
oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)

, legal autorizat sa semnez

