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Nr. de exemplare
Exemplar nr. J
Aprobat,
PREŞEDINTE
ALEXE
ANUNT DE PARTICIPARE

Judetul Iaşi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iaşi, intenţioneaza
restaurant — cina oficială — cu ocazia vizitei delegaţiei Administraţiei
şi invită pe cei interesati să depună ofertă în acest sens.

le

a,

1. Denumirea autorităţii contractante: Judeţul Iaşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod 700 5,
adtizitil.publiceWce.tb •
municipiul Iaşi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336,
3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016
4. Cod CPV: 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii;
5. Valoarea estimată: 2.514,16 lei fără TVA;
6. Obiectul contractului: servicii de restaurant — cina oficială — cu ocazia vizitei delega ei
Administraţiei Regionale Cernăuţi, Ucraina, servicille solicitate confOrm referattOU le
necesitate nr. 30908/08.09.2021, sunt:
Servicii de masă- cină oficială- pentru aproximativ 22 iiersoane,,interval orar uentru serv-re
19.0.023,00, data 28 seMembrie 2021:
Restaurant situat într-o locatie elegantă (de preferat să fie amplasat în zona centrală);
- Capacitate de parcare de minim 20 de locuri;
- Capacitate de locare a celor 22 de invitati într-o zonă necqrnpartimentată, frumos amenajatk
Cu zonă amenajată unde pot fi prestate momente artIstice (cântece şi dansurI traditionale) în
suprafată generoasă, de minim 50 mp;
- Cina va fi organizată în regim de servire individuală, la masă ;
- Furnizorul va asigura personal specializat pentru servire şi servicii complete şi calitative, rapo at
la cele 22 persoane participante;
- Ţinuta personalului va fi unitară, adecvată prestantei evenimentului;

Furnizorul trebuie să aibă capacitatea de a realiza şi servi 22 de porţii simultan, prezentate es
conform meniului agreat ;
- Ofertanţii vor prezenta două variante de meniuri adecvate pentru o cină festivă, precum şi o v
de meniu post;
- Mese pentru 6-8 persoane, cu aranjamente din flori naturale pe fiecare masă;
Scaune robuste, confortabile, tapiţate;
- Fele de masă şi eventual huse de scaun cu accesorii în culori asortate;
Materialele folosite pentru feţele de masă, pentru husele scaunelor şi accesoriile trebuie S'ă".
calitate;
- Vesela (pahare, ceşti de cafea, farfurii, tacâmuri, etc) utilizată pentru eveniment va fi
porţelan/sticlă (exclus produse de unică folosinţă);
- Prestatorul va desemna personal care să Intânipine, să îndrume şi să 1nsoţească invitaţii la mes- Meniurile vor cuprinde gustare rece/caldă, fel principal şi desert ;
- Preparatele vor fi de calitate superioară, proaspete şi aspectuoase.
Detalii meniu:
Gustarea rece/caldă va conţine minim şase componente din carne, brânzeturi şi legume;
- Felul principal va conţine mix de carne de calitate, asociat cu legume gătite sau sostiri denSci e,
mix salate;
Fel principal din mix de legume pentru varianta vegetariană;
- Desertul va fi o prăjitură festivă/tort, inclusiv variantă de post;
- Ofertele trebuie să cuprindă specialităţi de pâine, apă minerală, apă plată, soft ch—r s,
coffee&alcoholic. Băuturile vor fi asociate cu felurile de mâncare şi vor fi servite flecărui invi în
parte, la solicitare.
Produsele şi preparatele vor fi servite într-un spaţiu dedicat şi va fi pus la dispoziţia participanfilor pe»
specificată. Alimentele vor fi manipulate exclusiv de către personalul ce va asigura servirea. Manip
se va face exclusiv cu instrumente adecvate, toate serviciile fiind prestate cu respectarea condiţulor iin
de actuala stare de alertă şi a contextului epidemiologic curent.
Spectacolul artistic trebuie să poată fi urmărit stând la mese, deci proximitatea zonei unde se va
acesta este o condiţie eliminatorie.
Ofertantul declarat câştigător va organiza o sesiune de degustare a meniurilor ofertate urmând ca, în
acesteia, autoritatea contractantă să decidă varianta finală.
Numărul final de participanţi va fi comunicat prestatorului de către autoritatea contractantă în sris (et
.fax sau adresă predată direct cu semnătură de primire) cu minim două zile Inaintes evenimentului.
in funcţie de confirmările primite ulterior perioadei mentionate, numărul de participanti va ptit-- fi
cotriunicat prestatorului cu minim 24 de dre înainte de începerea
Recepţia acestui serviciu se va efectua în concordanţă cu cerinţele expuse şi cu numărul de partici
transmis de către autoritatea contractantă, fapt ce va fi consemnat în procesul verbal de recepţie.
Cerinţele prezentate sunt cele minim acceptate.
7. Sursa de finanţare: Buget local;
8. Termen- limita de primire a ofertelor: 13.09.2021, ora 12:00;
9. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile;
10.Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
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11.Prezenta achizitie de servicii de restaurant - cina oficială - cu ocazia vizitei delegaţiei Admini
Regionale Cernăuţi, Ucraina se va finaliza cu incheierea unui contract.
12. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire 1a orgarii
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 Judeţtilui Iaşi;
5. CAZACU STEFAN ANDREI - Admnistratoig 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. MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri. Speciale, Sinte
Recuperare Creante;
10. IOGEN GiNJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
11. TITICA HOLICOV - Sef Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
12.ALEXANDRU TOLOLOI - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tebnica si Investitii;
13.MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii. Publice;
14. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Direcţia Achiziţii Publice;
15.ŞERBANOIU CATALINA- Cons Jr, Directia Achizitii-Publice;
16. TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr, Directia Achizitii Publice;
17. ANDREI CARMEN - Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii. Publice si Cont
Directia Achizitii Publice,
18. ALINA MARIA BUHUSI - Consilier, Directia Economică
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.ŞANDRU Florin-Daniel
28.ŞERBAN Constantin
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29.TRANDAF1RESCU Sorin-Alexandru
30.URCACIU Ion Lorin
31.USCATU Constantin-Marian
32.URSANU Radu Ionel
33.URSU Lăcrămioara
34.VATRĂ Gheorghe-Romeo.
13. Oferta va conţine: formularele nr.1 si nr.2 semnate, propunere tehnică, propunere finanC*
proiect de contract semnat.
Propunerea financiară va cuprinde:
- pretul detaliat, in lei pentru fiecare tip de serviciu cu şi fără TVA conform ane
formularul de oferta financiară;
- Formularul nr. 3 — formular de oferta
14. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generală în format tipărit prin servicii poştal;
curierat/prin livrare directă la: sediul Consiliului Judeţean Iaşi din Bd-ul Stefan cel Mare şi Sfânt
JOI : 08 —
Iaşi, - Registratură — Camera 101, parter, cod poştal 700075, România, astfel :
achizifitpubhcegice,ro,
până
VINE121— 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail
limită de depunere a ofertelor.
15.Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Judeţean Iasi www.
secţiunea „Achiziţh publice Licitaţii", de pe site-u1 http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub,
Publicitate-anunţuri sau poate fi obţinut în format electronic de la sediul autorităţii contractante,
Iaşi Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Achiziţii Publice.
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DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminiţa MUŞCHIERU
I inscrtsulut
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DIRECŢIA ACHIZITH PUBLICE
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE ŞI CONTRACTE
Nr. 30,12f

/

0:
& 2021

Nr. de exemplare
ExeinPlar nr. 1

Apro44
PREŞEDINTE
XE

DOCUMENTAŢIA DE AŢRIBUIR
a contractului de achizitie publică de servicii de restaurant
ocazia vizitei delegaţiei Administraţiei Regionale Cernăuti; Zlcraina

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINIŢA MUŞCHERU
fmi asum în totahtate responsabzlitatea corectitudinn
1n solidar cu Intoe itorul Puertsuluz

SERVICIUL ACH ZITII PUBLICE SI-CONTRACTE,
ŞEF SERVICIU,
Iulia-Ra ona ANTONESEI-ROPCEAN
itm asum în totahlate responsabtlitatea corectztudum st legalttăjii
în sohdar cu Intocmitorulin rzsului

ELABORAT,
consilier achizitxi publice,
Carmen ANDREI
inn asum responsabthtatea pentru fundamentarep corechtudtnea,
legalitatea Tntocmtril acestui Inscris oficial

Documentaţia de atribuire se structurează astfel:

•
•
•

SECTIUNEA I
SECTIUNEA II
SECTIUNEA III

-

Referat de necesitate
Proiect contract de achizitie publică
Formulare şi modele de documente

SECTIUNEA I - Referat de necesitate

RONIÂNI1

IAŞICONSILIUL JUDETEAN TAŞI
SUDEŢIR,

Direcţia Tehnică şi Investiţii
Serviciul Logistic

2/

Nit3e) ,0

SE APROB4
PREŞEDINT*
Costel ALE

a stp

Referat de necesitate

Yi

ă în acţiuni care
Sub egida Consiliului Judeţean Iaşi, autoritate implicat
ătate, şe desfăşoară evenimente economice
interrelaţionarea cu parteneri din ţară şi străin
tate.
care participă oficialităţi locale şi din străină
i Raionul Cernăuţi (Ucraina),
În cadrul acordului de cooperare dezvoltat între Judeţtil Iaşi ş
1n peripa
Iaşi, Inregistrată cu numărul 30541/06.09.2021,
invitaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
ţii din partea Administraţiei Regiona
26-29 septembrie 2021 va avea loc la Iaşi vizita unei delega
ăţii, din delegaţie fac parte 11 membri ce vor partici
Cernăuţi (Ucraina). Ca o consecinţă a reciprocit
ţean IaS
i prezentare de proiecte realizate de către ConSihul Jude
la vizite în teren, sesiuni de instruik ş
ean Iaşi va oferi o masă oficială la care V
În cadrul acestei vizite preşedintele Consiliului Judeţ
ţi ai părţii rom'âne.
participa cei 11 membri ai delegaţiei străine şi 11 reprezentan
Iaşi este de 2514,16 lei fără TV
Valoarea cheltuielilor suportate de către Consiliul Judeţean
ă în limitele O.G. 80/2001, actualizată.,
(22 persoane x 114,28 lei fără TVA/persoană) şi se încadreaz
Plata se va efectua cu ordin de plată, în contul de Trezorerie al furnizorului.
Administrator public al Judeţului Iaşi
Ştefan — Andrei CAZA U

Director Executiv„ Iogen GÎN
Avizat în privinta existentet fondunlor alocate

Şef Serviciu Financiar — Contabil
Mihaela DOROBĂT

inu asum In totalitate wsponsaladdatea coreetaudimi şi Mgal*
în solidar cu Intocmito

şi legalţraţu
RăsPuncţ rn prwinţa realnauf, regulantăţţi

617

Şef Serviciu, Titica
Răspund 1n privinţaţreiht

Consilier, Alexandre TOI,0
Vizat CFPP
Serviciu Financiar — Contabil,

Consili

sibui Judetean
VIZAT PENTRU rtONTRO
FINANCIAR PREVENTIV
PROPRIU

1.111HII ALIMAARIA
tv4unafl ZILIPţe
23

Răspund in pnvinţa reabtăţn, re• ularităţll

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Direcţia Tehnica şi Investiţii
Serviciul Logistic

Anexă la referatul de necesitate cu nr.

3 o oVc g

202/

Cerinţe pentru servicii de masă- cină oficială- pentru aproximativ 22 persoane, interval orar
pentru servire 19.00-23.00, data 28 septembrie 2021:
- Restaurant situat într-o locaţie elegantă (de preferat să fie amplasat în zona centrală);
- Capacitate de parcare de minim 20 de locuri;
- Capacitate de locare a celor 22 de invitaţi într-o zonă necompartimentată, frumos amenajată;
- Cu zonă amenajată unde pot fi prestate momente artistice (cântece şi dansuri tradiţionale), în
suprafaţă generoasă, de minim 50 mp;
- Cina va fi organizată în regian de servire individuală, la masă ;
- Furnizorul va asigura personal specializat pentru servire şi servicii complete şi calitative
raportat la cele 22 persoane participante;
Ţinuta personalului va fi unitară, adecvată prestanţei evenimentului;
- Furnizorul trebuie să aibă capacitatea de a realiza şi servi 22 de porţii simultan, prezentate
estetic, conform meniului agreat ;
Ofertanţii vor prezenta două variante de meniuri adecvate pentru o cină festivă, precum şi o
variantă de meniu post;
Mese pentru 6-8 persoane, cu aranjamente din flori naturale pe fiecare masă;
Scanne robuste, confortabile, tapiţate;
Fele de masă şi eventual huse de scaun cu accesorii în culori asortate;
- Materialele folosite pentru feţele de masă, pentru husele scaunelor şi accesoriile trebuie să
fie de calitate;
Vesela (pahare, ceşti de cafea, farfurii, tacâmuri, etc) utilizată pentru eveniment va fi din
porţelan/sticlă (exclus produse de unică folosinţă);
- Prestatorul va desemna personal care să Intâmpine, să îndrume şi să însoţească invitaţii la
mese;
Meniurile vor cuprinde gustare rece/caldă, fel principal şi desert ;
- Preparatele vor fi de calitate superioară, proaspete şi aspectuoase.
Detalii meniu:
- Gustarea rece/caldă va conţine minim şase componente din carne, brânzeturi şi legume;
Felul principal va conţine mix de carne de calitate, asociat cu legume gătite sau sosuri
deosebite, mix salate;
Fel principal din mix de legume pentru varianta vegetariană;
- Desertul va fi o prăjitură festivă/tort, inclusiv variântă de post;
- Ofertele trebuie să cuprindă specialităţi de Sine, apă minerală, apă plată, soft drinks
coffee&alcoholic. Băuturile vor fi asociate cu felurile de mâncare şi vor fi servite fiecăru.
invitat în parte, la solicitare.

Produsele şi preparatele vor fi servite într-un spaţiu dedicat şi va fi pus la dispoziţia participanţilor
pe durata specificată. Alimentele vor fi manipulate exclusiv de către personalul ce va asigura
servirea. Manipularea se va face exclusiv cu instrumente adecvate, toate serviciile fiind prestate cu
respectarea condiţiilor impuse de actuala stare de alertă şi a contextului epidemiologic curent.
Spectacolul, artistic trebuie să poată fi urmărit stând la mese, deci proximitatea zonei unde se va
derula acesta este o condiţie eliminatorie.
Ofertantul declarat câştigător va organiza o sesiune de degustare a meniurilor ofertate urm'and ca, 1n
urma acesteia, autoritatea contractantă să decidă varianta finală.
Numărul final de participanţi va fi comunicat prestatorului de către autoritatea contractantă în scris
(e-mail, fax sau adresă predată direct cu semnătură de primire) cu minim două zile Inaintea
evenimentului.
in funcţie de confirmările primite ulterior perioadei menţionate, numărul de participanţi va putea fi
comunicat prestatorului cu minim 24 de ore Inainte de începerea acţiunii.
Recepţia acestui serviciu se va efectua în concordanţă cu cerinţele expuse şi cu numărul de
participanţi transmis de către autoritatea contractantă, fapt ce va fi consemnat în procesul verbal,de
recepţie.
Cerinţele prezentate sunt cele minim acceptate.

Şef Servici
r •‘OV
Titica LiţtAli

Consilier,
\Petronel8 COJOCARU
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SECTIUNEA II - Proiect contract de achiziţie publică

Oiâi'gCt'cOhtlict de serUicii de restaurant—cina oficială — cu ocazia vizitei delegaţiei Adhinistraţlei Regionale Cemăufi, Uorăina

ROMÂNIA
JUDETUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
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Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de restaurant — cina oficială - cu ocazia vizitei delegaţiei Administtatiei Regionale
Cernăuţi, Uctaina
data
nr.

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitille publice,
In temeiul

Inregistrat sub nr.

s-a încheiat prezentul contract
1. Părtile - clauză contractuală obligatorie
JUDETUL IAŞI - Consiliul Judetean lasi, cu sediul în municipiul laşi, Bld. Ştefan cel Mare
Sfânt, nr. 69, judetul laşi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712,,ce
trezorerie
reprezentat prin Costel ALEXE, Preşedinte, în calitate
achizitor, pe de o parte,
şi
cu sediul în
, cod fiscal
Nr. de înmatriculare la Of ci
Registrului Comertului de pe lângă Tribunal
cont
deschis la
telefon
fax
, e-mail
, reprezentată prin
având functia de
în calitate de prestator, pe de altă parte
2. Definitil- clauză contractuală obligatorie
2.1. 1n prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a
achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în preze t
contract;
b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, ac
administrativ, încheiat în scris, între Achizitor şi Prestator, care are oa obiect prestarea de Se
c.ofertă - actul juridic prin care-operatorul economic îşi manifestă vointa de a se angaja din pun
vedere juridic într-un contract de achizitie publică. Contract de SubcontraCtare - aco d
încheiat în scris Intre prestator şi un terţ ce dobândeste calitatea de Subcontractadt, în cond
Legii- 98/2016 prin care prestatorul subcontractează Subcontractantului partea din Contra t
conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul,
d
Personal - persoanele desemnate de către Prestator sau de către oricare di t
Subcontractanţi pentru îndeplinirea Contractului;
e, Dispozitie ordin/instructiune, document scris(ă) emis(ă) de Achivtor pentru a completa ş /

etlf dentrect de eervicii de teiteurant-atIna MicleFă - cu ocazie vadel delegaţiel Administraţiel Regional&Cernăuti, ţ1Crame

modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia şi în limitele Lectii 98/
si a normelor de aplicare a acesteia;
f. Do0umentele Achizitorului toate si fiecare dintre documentele necesare în mod direct
implicit prin natura Servicillor care fac obiectul Contractului, inolusiv, dar fără a se limita lal pla
regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modele, date infOrmatice si rapoarte, furnizat
Achizitor şi necesare prestatorului în vederea realizării obiectului Contractului;
g. Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Prestatorut
i. a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate Rezultatele, astfel
este stabilit în planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformităti care nu ar fi permis utilizarea Servicillor de c
Achizitor, în vederea obţinerii beneficillor ariticipate Silndeplinitii obiactivelor comunicate
referatul de necesitate nr. 30908/08.09.2021
i. Forţă majoră - eveniment independent de controlul P'artilor, care nu se datorează greşelii sau
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi cate face impoS
îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbăr
activiiăţii industriale, acţiuni ale unui inamic publie, războale,fie declarate sau nu, blocade, insur,
revolte, epidemii, alunecări de tereri, cutremure, furtuni, trăshete, inundaţil, deversări, turbd)
civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevitibile, mai presuş de controlul Părîilor gi
nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespuntătoare de diligenţă;
j Intârziere - orice eşec al prestatorului de a executa orice obligaţil contractuale în termenUI corlv
k. Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
I Neconformitate (Neconformităfi) - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care înc
siguranţa, calitatea sau cerinţele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de prezentul Contract şi
fac Rezultatele prestării servicillor necorespunzătoăre scorşurilor acestora, astfel cum sunt Prevă
în prezentul Contract, precum şi orice abatere de la cerinţele şi de la obiectivele stabilite în rete
de necesitate nr. 30908/08.09.2021
m.Penălitate - despăgubirea în bani stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre P
contractante către cealaltă Parte în caz de nelndeplinire a obligaţiilor din Cohtract, în că
neîndeplinire a unei părţi a Contractulut sau de Indeplinire cu Tritarziere a obligâ#iilor prin raportă
Termenele de Finalizere, astfel cum sunt stabilite prin DocuMentele Contractului, calculată de
scadentei obligaţiei până la îndeplinirea efectivă a obligătillor sau, după caz, pănă data reZ'
contractului, fără necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
despăgubirile în bani reprezentand repararea prejudiciului suferit dat
n. daune-interese
neexecutării, executării cu intarziere sau necorespunzătoare, fără justificare sau, după caz, culpa
a obligatillor contractuale.
o. Preţul Contractului - Pretul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza şi în conformitat
prevederile Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespurizătoare a tuturor obligă
asumate prin Contract;
p PrOces-Verbal de Recepfie - documentul prin care sunt acceptate Servicille prestate, prin
achizitorUl confirmă/infirmă prestarea Servictilor in mod cdrespunzător de către preştator
acestea au fost acceptate de către Achizitor, atât din punct de vedere calitativ (reSpectiv din
de vedere al donforrnităţii serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) călşi din punct de ve
centitativ,
q. RezUltat/Rezultate - oricare şi toate informaţille, documentele, rapoartele colectate si
pregătite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activităţilor desfăşurate astfel cum
acestea descrise în referatul de necesitate nr. 30908/08.09,2021
r.Scrit(ă)sati în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate-fi citit, reprodus şi com
ulterior, inclusiv informaţii tranSmise şi stocate prin Mijloace electronice de comunicare în
Contractului;
s. Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea Rezultatulut pre
Servictilor şi de calitatea activităţii de prestare a serviciulut care ar fi respectate de către
prestator diligent care posedă cunoştinţele şi experienţa unui expert.care preştează servidil sini
şi pe care prestatorul este obligat să le respecte în prestarea tuturor Serviciller incluse în prez
Contract;
t. zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoar
- 365 de zile. La călculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de ta un anumit eveniment ofşau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori aCţiune nu se ia în Conside
Terrnenul eXprimăt tn zile începe să curgă la Tnceputul primei ore a primei zile âi tettnenukt
încheie la explrarea taltithei ore a ultimei zile ă termenului. Termenul exprimat în lUt1t sau ani Thc
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să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a
care reprezintă ziva din ultima lună sau an corespunzătoare zilei In care a Inceput să curgă term
dacă, Tri cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se Tnchele termenul nu există
corespunzătoare zilei în care a Inceput să curgă termenul, termenul se Inchele la expirarea utt
ore a ultimei zile a lunii respective. dacă ultiMa zi a unui terrhen exprimat Ih zile, luni sau ani e
zi de sărbătoare legală, duminică sau Sâmbătă, termenuP se Tncheie la expirarea ultimei o
următoarei zile lUcrătoare. La calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în
corespunzător dispoziţiile de mai sus, cu deosebirea că zilele nelUctătoare din cadrul termenul;
se iau în Considerare.
u. „clauze contractuale obligatorii" - prevederi contractuale generale, specifice contractelo
servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice şi tehnice care vor guverna Contra
cu respectarea prevederilor legislaţiei în materia achiziţillor publice precum şi a celorialte prev
legale în vigoare în România şi pe care achizitorul nu le poate negocia.
v. „clauze contractuale specifice" - prevederi cohtractuale suplimentare, amendamente şi
derbgări de la „clauzele contractuale obligatorii" precum şi alte clauze specifice prezentului Con
astfel cum sunt precizate de către Achizitor. Eventualele propuneri de modificare a clâu
contractuale specifice se vor depune pe perioada derularii procedurii de atribuire, respecti
perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare/anunţului de participare simplif
după caz şi aprobării raportului procedurii şi se vor aCcepta de către achizitor numai în măsti
care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.
semnarea contractului de către ambele părţi, toate clauzele contractuale se vor supune prindiP
forţel obligatorii al contractului pentru părţile contractânte, în limitele prevăzute de lege.
w, durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intraril sale in vigoare si
la epuizarea cohventionala sau legala a oricarui efect pe careil produce, inclusiv peridăda de ga '
si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
x durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la daţ
începere a prestării serviciilor, astfel cum a fost comunicată prestatorului de către Achizitor şi
la finalizarea prestării acestora, inclusiv prelungirile, dacă 'este cazul, conform clauzelor din prei
Contract; în durata de prestare a serviciilor nu este înclusă perioada Tn care se efectuează
serviciilor de către achizitor.
y prejudiciu — consecinţele păgubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executa
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Ihterpretare - clauză contractuală specifica
3.1. -1n prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor ihcl
fomia de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permia de context
3.2. -termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se spec
în rnod diferit.
3.3. - În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei preve
coritrăre: cuvintele Care desemnează persoane vor include persoane fizjceijundice şi orice organ
având capacitate juridică.
3.4. - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte norm
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu excepţiă cazului când se prevede altfel Tri contract, acesta obligă nu numai la ceea ce
expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la tdate urmările pe care legea, obiceiul sau echjtatea
obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul principal al contractului - clauză contractuală obligatorie
4.1. - Prestato-rul se obligă să presteze servicii de restaurant - cina oficială - cu ocazia vi
dolegatiei Administratisi Regionate Cernăufi, Ucraina, conform referatului de netesitate
30908/08.09.2021 şi a ofertei prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile le
şi cu obligaţille asumate prin prezeritul contract, inclusiv anexele acestuia.
4 2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în contract pentru serviciile prestat
recepţionate, 1n condiţille şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
5. Preţul contractului - clauză contractuală obligatorie

3/11

piţp
- aşt dahlrăct de Cervicu de restaurant—cinâ oficiălă — cu ocaZia mitel delegaţiei Ădministraţlel Regionale Cernăuţi, ţicralna
5.1. — Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil prestatorului de către aChizitor, con
lei, con
lei, la care se adaugă TVA în valoare de
ofertei, este de
prevederilor legale în vigoare.
5.2. — Preţul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toată durata contractului.
6. Durata contractului - clauză contractuală obligatorie
6.1. - (1) Durata prezentului contract este incepand' de la data semnarii acestuia de către am
părţi si opereaza valabil intre parti de la data intrarii săle in vigoare si pana la epuizarea conventi6
sau legala a oricarui efect pe care il produce.
(2) Durata de prestare a servicillor este in data de 28.09.2021.
7. Executarea contractului - clauză contractuală obligatorie
7.1. — Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti
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. 30908/08.09.2021 si clarificările şi/sau măsurile
remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice'
financiare;
oferta;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate ca docum
care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac parte integrante
acesta. În cazul în care, pe parcursul eXecutării contractului de achiziţie publică, se constată că any
elemente ale ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzttte 1n referatul de necesitat
30908/08.09.2021, prevalează prevederile referatulului de necesitate nr. 30908/08.09.2021.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului - clauză contractuală obligatorie
9.1. — (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile de restaurant — cina oficială - cu ocazia v
delegaţiei Administraţiei Regionale Cernăuţi, Ucraina in data de 28.09.2021, la standarde
performanţele prezentate în referatul de necesitate nr. 30908/08.09.2021 si oferta, anexe la contrş
conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti şi comunitare din domeniu.
(2) Prestatorui se obligă să presteze serviciile în conformitate cu detalierea operaţiunilor prezenta
referatul de necesitate nr, 30908/08.09.2021 si oferta, anexe lă prezentul contract.
9.2 — (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenele cenvenite prin prezentul cont
(2) Serviciile prestate în baza contractului precum şi orice fază a acestora prevăzută a fi termi
într-o perioadă stabilită în prezentul'contract, trebuie finalizate "in termenul convenit de părţi, termeh•
se calaulea±ă de la data_Semnaril prezentului contract.
(3)Prestatorul este pe deplin respohsabil pentru prestarea servicillorin confbrmitate cu terme
convenite`prin prezentul contract. Dacă pe parcursul îndepliriirii contractului intervin circumstanţe,
nu se datorează prestatorului, careilpun pe acesta în impoSibilitatea de a respeCta termenele conv
prin prezentul contract acesta are obligaţia de a notifica ăcest
în tirrip util, achiz!torului.
(4) 1n afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor convenite prin prez
contract, pe baza justificărilor furnizate de prestatbr, încheindu-se în acest sehs un act adiţiorial,
intarziere în îndeplinirea contractului conform termenele convenite prin prezentul contract dă dr
achizitorului de a pretinde prestatorului penalităţi de îhtârziere.
9.3. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitOrUl Tinpotriva oricăror;
a) recIamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unbr drepturi de proprietate intelect
(brevete, nume, mărci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, inatălaţille sau util
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în ca
astfel de încălcare rezultă din respectarea referatului de necesitate nr. 36908/08.00.2021 si intabni
către achizitor.
9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de pres
utilizate, cât şi de,calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
- Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, 1nstalaţille, echipament
orice alte aserrienea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerUte de şi pentru cOntract, în măsur
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care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezOt
din contract, astfel incăt să se asigure derularea eficientă a activităţilor.
9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi în terme
indicat de acesta, orice deficientă în prestarea serviciilor cauzată de nehdeplinirea obligatiiloria
contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi c
acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate:
9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sate contractuale şi
încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia romănească aplicabilă:
9.9. - Codul de conduită al prestatorului :
(1)Prestatorul are obligaţia de a acţiona în orice circumstanţă cu obiectivitate şi impartialitate,
un bun şi loial consilier al achizitorului, 1n conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profesiei
precum şi cu discretia necesară. 1n special, prestatorul se va abline de la a face orice declaratii pyb
1n legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în acest
în scris, a achizitorului, precum şi de la â se angaja în orice activitate care vine în conflict cu obligă
asumate faţă de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul
fel fără asentimentul scris al acestuia, obţhut Tn prealabil, şi va face acest lucru cunOscut terţilor Or
câte ori este cazul.
(2)Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislaţiei român
relevante 1n vigoare, şi garantează că personalul propriu şi dependenţii acestora respectă ş
conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele esenţiaie
muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocieri colective, elinlinarenuncii forţe
a discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copiilor.
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respecta dreptu
omului şi libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere In nici un fel practicilor pOli .1
culturale şi religioase din România.
(4) 1n cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agenţii
dependenţii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va accepta să dea sau să prde
vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau Mită ca stimulent sau reCompensă pentru a' r.
sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu ar
contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urmă are dreptul de â rezilia contractu
solicitarea de daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drep i
câştigate de prestator în baza acestui contract.
(5) PIMile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezintă sing I
venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să il obţină în legătură cu acest contract.
prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocaţie, plată indirectă
orice alt venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al Indeplinirii obligaţiilor prevăzute 1n acest contr
(6) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute In executarea sau ca urmare a execi. i
acestui contract, cu exceptia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, v
proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după buni consideră necesar;
nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.
(7) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe, gratultăţi
comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia drepturilor de autor şi/sau oricărui t
drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scdpurile acestui cont
(8)Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli comerciale neobişhu
astfel
de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua c
Dacă
verificări documentare şi la faţa locului pe care le consideră necesare în scopul analizării existenţei u Tr
cheltuieli comerciale neobişnuite.
(9)Prestatorul va trata toate documentele şi informaţille primite în legătură cu contractul ca a
caracter confidentiăl şi — cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar pentru buna derula
contractului şi atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui orice aspecte ale prezeO
contract şi nu va divulga orice informaţie obţinută de la achizitor fără acordur prealabil, în scris, I
acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informaţii şi nu va face referire la acestea Tn prestarea;u r
servicii pentru alţil 1n cazul Tn care există divergenţe de opinie Tntre prestator achizitor cu privi
necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor inforrnaţil 1n scopul derulării contractului, decizia achizito
Tn aceste situaţil este finală şi neapelabilă.
I
(10) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia se obligă să menţină seC
ă
încetarea
acestuia.
1n
acest
sens,
afar
profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după
I
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cazul în care achizitorul consimte 1n scris la aceasta, atât prestatorul, cât şi personalul, sub-contra
sau agenţii acestuia nu vor comunica oncărei terţe părţi nici o informaţie confidenţială obţinută
descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice nici o informaţie sau recomandare fornhula
executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul se obligă ş
utilizeze informatille furnizate lui sau obţinute pe parcursul derulării contractului şi/sau rezul
studillor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi în scopul executării acestui contract trit
mod care aduce sau este de natură a cauza prejudicii achizitorului.
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie,
are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în mod obiectiv şi imparţial. A
de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţibnale, legăturilb
familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare-ar fi situaţia, apariţia unui cd
de interese trebuie notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află Intr-o si
care poate da naştere unui conflibt de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fe
compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află intr-o astfe
situaţie.
(3) Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relatii, comerciale sau de altă natură, car
sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sate sau cea a personalului său. 1n cazul In
prestatorul nu poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul;
obligaţia notificării formale a prestatorului şi fără a aduce atingere dreptUlui achizitorului de a sdl
despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.
(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator Yn conformita
prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va consi
necesar.
10. Obligaţille principale ale achizitorului -clauză contractuală obligatorie
10.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru servi
recepţionate.
10.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate în term
convenit.
10.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator,în conformitate cu prevederile cla
11.
10.4 Caracterul public al contractului - clauză contractuală specifică
(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 acăstea sunt calificate, prin acb
părţilor, ca informaţii cu caracter confidenţial sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, po
legii.
(3) in cazul "in care prestatorul a stipulat în oferta sa care documente sunt confidenţiale sau protejat
un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute ac
documente fără acordul scris al prestatorului, cu excepţia cazului în care;
a)- inforrnaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă p
contractantă sau;
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia sau;
c) inforrnaţia este folosită în scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract.
11. Modalităţi de plată - clauză contractuală obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator 1n termen de cel mult 3
zile calendaristite de la receptie în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013.
(2) - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati către subcontractanti in conditiile prevederilor legale in vigoa
ale art. 21 al prezentului contract.
- clauză contractuală obligator
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a
12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplines
intar2iere sau-necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are- dreptul
percepe penalltăţi o surnă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului ramas de exec
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respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe fiecare zi tntărziere până la Indeplin
efectivă a obligaţi0or sau până la rezilierea prezentului tUntrăct, după caz.
12.2 -1n cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să-şi execute obligatiile asu
prin contract, atunci va achita ca penalităti, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din ;p
contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de achitat pe fiece
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatillor asumate conform prezen
contract
12.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
culpabil şi repetat, dă dreptuF părţil lezate de a considera contractul de.drept reziliat şi de 'a pretinde
de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare sc
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă felirrient, cu condiţia ca ace
denunţare să nu prejudicie2e sau să afecteze dreptul la actiune sau despăgubire pentru prestatP
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoăre peritru partea din con
Indeplinită până la data dehunţ'ării unilaterale a contractulUi.
12.6. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notifibare sc
adresâtă prestatorului, fără nicio compensaţie, in conditiile in care achizitorul, din MotiVe terneinit
mai poate asigura realizarea obiectului contractului. Tn ăcest caz, prestatorul are dreptul de a -pret
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract Indeplinită până lâ data denunţăni unilater
contractului.
13. Garanţia de bună execuţie a contractului - clauză contractuală obligatorie — nu este cazul
14. Alte responsabilităţi ale prestatorului - clauză contractuală specifiba
14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi tn conforrnitate cu referatul cle necesitate
30908/08.09.2021 si oferta, anexe la prezentul contract.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele utti
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
deduce în mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitat
termenele stabilite prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător- atât de siguranţa tu
operatiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată d
contractului.
15. Alte responsabilităţi ale achizitorului - clauză contractuală specifica
15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatoruld orice facilltăţi şi/sau informaţii pe
acesta le=â cerut în oferta, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră necesare îndep
contractului.
16. Recepţie şi verificări - clauză contractuală obligatorie
16.1. (1) Achizitorul are dreptul de a verifica Modul de prestare a serviciilor pentru a s
conformitatea lor cu prevederile din referatul de neceSitate nr. 30908/08,09.2621 si oferta, ane
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 ş
reglementările legale în vigOare. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identit
reprezentanţilor săi Imputerniciti care vor efectua verificările.
(2) Receptia serviciilor efectuate de către prestator se efectuează in termen de 15 zile de la finaliz
prestarii serviciilor
(3) Achizitortil poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3. ‘. Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de c
Direbţia Tehnică şi Investiţii — Serviciul Logistic prin comisia numită prin dispoziţis de către Preşedi
Consillului Judetean laşi,.
logistic, prin comisia numită prin dispoziţie de o
16.4 Orrecţia Tehnică şi
Presedintele Consiliului Judetean laşi, va urmari şi va îndeplini, huMele'achizitorului, tate activi
riebesare realizării obiettului prezentului contract, va monitbriza executârea obiectului preze
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contract, va semnala orice incident in executare si ,va transmite Direcţiei Achizitii Publice docum
constatator in maxim 3 zile de la ihregistrarea acestuia. Documentul constataior poate fi emis,
subcontractant la solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentării contrattulUi de subcontractare
receptiilor aferente.
16.5. - Direcţia Tehnică şi Investiţii-Serviciul logistic, prin comisia numită prin dispoziţie de c
Preşedintele Consiliului Judeţean laşi, va initia toate demersurile legale aferente organizarii si efect
receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului, proce
verbal de receptie.
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare - clauză contractuală specifica
17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilbr astfel incat sa asigure indeplih
obligatiilor contractuale.
17.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevă
a fl terrninată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie finalizate în ternlanul converţi
părli.
17.3. - Dacă pe parcursul Indeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, ac
are obligatia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face Cu ac
părtilor, prin act aditional.
17 4. - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de pres
orice întârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităti prestatorul
18. Ajustarea preţului contractului - clauză contractuală obligatorie
18.1. - Pentru serviciile prestate, plătile dattrate de achizităt prestatorului sunt tarifele declarat
oferta, anexă la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fără TVA este ferm pe întreaga durată de executare a preze
contract
19. Încetarea contractului. Pact comisoriu - clauză contractuală obligatorie
19.1. - Prezentul contract încetează prin ajungerea lâ termen, prin executarea, de către ambele
a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prih acordul partilbr sâu ca urrhare a disparitiei
vina nici uneia dintre părti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta este defin
legislatia aplicabilă.
19.2. - In plus fată de motivele de încetare a contractului mentionate în prezentul cont
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o nătificare scrisă adre
prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităti şi fără interventia vreuhei autorităti sau inStah
judecată, în cazul 1n care prestatorul:
a)
intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar
actiVitătile sale comerciale sunt suspehdate or fac obiectul unui aranjarneht cu creclitorii sau este
situaţie similară cu tele antenoare, reglementată prin lege;
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatille prevăzute la I
b)
a);
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoreşti, pentru o faptă care a
c)
atingere eticii şi/sau cohduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la Con
profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace perlaise de lege;
a fbat condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoreşti, pentru fraudă, coru
d)
implicare într-o organizatie criminală sau orice altă activitate ilegală prin care sunt aduse prejil
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligatiilor contractuale ca urmare a unei
e)
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantată din bugetul Uniunii Eur:tpene;
este afectat de transformări de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul jfit
f)
oblectul de activitate sau cohtrolul asupra sa, cu exceptia cazurilor în care astfel de modificări'
acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea corespunzat
g)
a prezentului contract;
nu futizeaZă garantille şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu Işi poate resp
h)
angajamentele asumate.
i) prestatotal nu îşi Indeplineşte obligatille asumate prin prezentul contract;
j) prestatOrul refuză sau heglijează să ducă la îndeplinire instructiunlle emise de către achizitor
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solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare necorespunzătoare a obligaţillor
contractuale, prin care se afectează prestarea corespunzătoare-şi în termenele prevăzute a servicii
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a
notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment inaint
inceperea executani prezentului contract.
n) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestaţillor este grav compromisă ca urmare a întâ
prestaţiilor din vina prestatorului.
19.3. - În oricare din situaţille de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie
încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, coşturile respective fiind imputabile prestatOru
19.4. - Imediat după primirea notificării de reziiiere a contractului, prestatorul va lua toate mas
necesare pentru a opri executarea obligaţillor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel î
costurile să fie minime.
19.5 - Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până la finaliz
serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare afer
prestăni serviciilor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului orice some restahte.
19.6. - In cazurile în care achizitorul consideră contractul rezillat pentru neexecutare sau execu
necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi Indreptăţit să perceapă de la prestator daune-inte
pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului data:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe presta
situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi econom
este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilol contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii prevâ
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 necesara pun
in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila şi fără intervenţia vreuhei autorităţi sau instan
judecată
19.10. - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau drep
achatorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conform
cu dispozltiile dreptului comun, achizitorul are dreptul, conform art. 223 din Legea nr. 98/2016 pri
achizitiile publice, de a denunta unilateral un contract de achizitie publica, de plin drept, printr-o notifl
scrisă adresată furnizorului, fără necesitatea unei alte forrnalităţi şi fără intervehţia vreunei autorităţi
instanţe de judecată, in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţille care ar fi deter
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiz
publice;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă a obliga
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printro decizie a Curtil cle,Ju
a Uniunii Europene.
c) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, Tn cursul perioadei sale de valabilitate
decât în cazurile şi condiţille prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20. Amendamente- clauză contractuală obligatorie
20.1. - Părtile contractante au dreptul, pe durata Yndeplinirii contractului, de a conveni Modific
clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data Inch
contractului.
20.2. - Părtile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, ,de a con
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, Yn termenii şi condiţille prevăzute prin
contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creşterea preţtalui cOntractului si nu poa
realizata dupa'expirarea termenului prevazut la art. 6.1 alin, 2.
20 3, - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţiOnale intr
vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după ca
20.4,
factorilor de eValuare care au stat la bâza declarării ofertei câştigătoare a prestatorului.
20.5,— (1) Modificărea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inaint
expirarea termenului de prestare initial.
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(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu necesit
modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata se e
(clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire n
în conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice şi se publică Tn SEAP.
(2) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile art. 221 din Lege Tn
fel încât noua valoare rezultată 1n urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzut
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de participare sau a unui a
simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atrib
contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate altfel dec
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2019 privind achizitiile publice se realiz
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, Tn confdrmitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 pit
achizitiile publice.
21. Cesiunea - clauză contractuală obligatorie
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligatiile năe
rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
21.2 — (1) ln cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul f
anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garanţie, achiZitorul
solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care le-ar putea
impotriva tertului/tertilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţillor asumate
angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanţă Yn favoarea subcontractanţilor legată de partea/părtile din contract care
Tndeplinite de către aceştia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
22. Forţa majoră - clauză contractuală specifica
22.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Forţa majoră exonerează părtile contractante de 1ndeplinirea obligaţillor asumate
prezentul contract, pe toată perioada în care aoeasta acţionează.
22.3 -Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a forţei majore, dar fă
prejudicia drepturile ce li se ouveneau părtilor până la apariţia acesteia.
22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, im
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care Ti stau la dispoziţie 1n vederea lim
consecinţelor.
22.5. - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
Incetarea cauzei acesteia Yn maximum 15 zile de la încetare.
22.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare d
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Tncetarea de plin drept a prezen
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
- clauză contractuală specifica
23. Soluţionarea
23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
tratative directe, orice neTnţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei Tn cadrul sau în legătu
Indeplinirea cdntractulul.
23.2. - Oacă, după 15 zile de la Inceperea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşes
rezolve în Mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţionez
către instanţele judecătoreşti competente.
24. Legea aplicabilă şi limba care guvemează contractul - clauză contractuală obligatorie
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare intre prestat
achizitor este limba română, cu excepţia cazului Tn care părţile convin Yn scris, la începutul contract
asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2 Legea care guvemează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat,
legea română.
25, Comunicări - clauză contractuală specifica
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25.1. - (1) Orice comunicare dintre părti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie s
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul trănsmiteril, cât şi în momentul primi
25.2. - Comunicările între părti se pot face şi prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu con
confirmării în scris a primirii comunicării.
25.3 - ln cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult d
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului con
la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de enotificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu
data confirmarii de primire.
Prezentul proiect de contract se semneaza intr-un exemplar continand 11 pagini.

Prestator,

Achizitor,
JUDEŢUL I
Preşedin
Costel AL
Secretar Gene
Lăcrămioara V

pada e, rai şi Recuperare C anţe,

Direcţia Economic , Şef Serv
Elena - Adriana MA ĂRINT

CONSILIUL JUIDE1eAN I

VIZAT PENTRU CONTP01 FINA
E "NTIV PROARIU

Vizat pentru control fina

Direcţia Economică, Dir
Elena ARVINTE

Xedllf-Wr— una
Margărint Elena-Adriana

Răspund in pdvinţs realităţii, regulantăbl şi legah

Direcţia Ec,6nomică, Şef Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOR BAT
Răspund

htăbi, regulantăţti st legabtăţn

Direcţia Juridică, Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI
Îmi asum r tojaI ate responsabthtatea corectitudtnn şi legahtăţti, 1n solidar cu tntocmitorul inscdsului

Direcţia Tehnic'ă si I vestiţii, Director Executiv
logen GINJU
imi asum Pn totald 1

scAnsabi6tatea corectitudmit st legalttăpi, 1n solidar cu Intocmitorul Inscrisului

Direcţia Achiziţii Publice, Director Executiv
AnCa Lurniniţa MUSCHE U
imt astah 1n totalitate responsabllit a corectstuchnu legahtătii, 1n solidar cu Tntodmitorul Inscnsului

Direcţia Achiziţii Pu ice, ‘ef Servi lui Achiziţii Publice si Contracte,
lulia Ramona ANT ESEI—ROPCE N
Itm asum tn totalitate responsabihtatea corectituch

galitatn, rn solidar cu intocmitorul inscdsulut

Direcţia Achiziţii Pu •e, Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
.erbănoiu
Consilier jUridic Cătăl
Imi asum responsabdttatea

damentarea, corectitudmea, legahlatea Intocnurn acestui inscris oficial

e

a
a

SECŢIUNEA III — Formulare şi modele de doeumente

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 relatiilor de muncă, conform art. 51 alin (1) din Legea
98/2016

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii Iegale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorit.ăţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,
DECLARAŢIE

Subsemnatul....
Imputernicit al

[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant
[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
obligaliile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente
îndeplinirii acestor obligaţii 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, 1n clar)
(semnătura autorizată)

Formular nr. 2,
Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

domiciliat(a)
in
prenume),
(nume/
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
, CNP
, la data de
, eliberat de
, nr.
(Cl/ Pasaport), seria
, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică de servicii de restaurant —cina oficialit — cu ocazia vizitei delegaţiei Administratiei
Regionale Cernăuti, Ucraina, organizată de Jude(ul Iasi, declar că ofertantul unic/ofertantul
asociat/terţul susţinător/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele
situatii:
Subsemnatul

(a)

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 află 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 Judeţului Iaşi;
5. CAZACU S l'EFAN 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, MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperare Creante;
10.IOGEN GiNJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
11.TITICA HOLICOV — Sef Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
12.ALEXANDRU TOLOLOI - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
13.MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii Publice;
Publice;
14.ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Direcţia
15.ŞERBANOIU CATALINA- Cons Jr, Directia Achizitii Publice;

16. TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr, Directia Achizitii Publice;
17. ANDREI CARMEN - Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Directia Achizitii Publice,
18 ALINA MARIA BUHUSI - Consilier, Directia Economică
CONSILIERI JUDETENI:
I. ACOSTOAlEI 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-Dănut
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. ŞANDRU Florin-Daniel
28. ŞERBAN Constantin
29. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
30. URCACIU Ion Lorin
31. USCATU Constantin-Marian
32. URSANU Radu Ionel
33. URSU Lăcrămioara
34. VATRĂ Gheorghe-Romeo.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirrnării declaraţiilor,
orice documente doveditoare.
inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaliei penale privind falsul în declaraţil
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 îşi desfăşoară activitatea în vederea

producerii unei consecinje juridice, pentru sive sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaralia făcută serveşte la producerea acelei consecing, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data

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

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 ertulai 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.

Contract de achizitie publică de servicii de restaurant — cina oficială — cu ocazia vizitei
delegatiei Administratiei Regionale Cern ăuti, Ucraina
Formular nr.3
A se transmite pe hârtie cu antetul operatorului economic care depune oferta
Formular de Oferta
Data:
Anunt de participare:
Obiectul contractului:
Către: Autoritatea Contractantă
Subsemnatii, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această achizitie şi să demarăm, să realizăm şi să
finalizăm activitătile specificate în Contract în conformitate cu Caletul de sarcini şi cu Propunerea noastră Tehnică
şi Financiară.
In concordantă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
fără IVA, la care
lei
ofertăm pretul total de
se adaugă TVA de

11~11~111.111

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

am examinat continutul Documentatiel de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr.
comunicate până la data depuneni Ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţle publică de servicll de
restaurant — clna oficială — cu ocazia vizitel delegatiei Administraţiei Regionale Cernăuţi, Ucraina şi
răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele
achizitiei comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
am examinat cu atentle, am inteles şi am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislatiei achizitiilor publice
aplicabile acestei proceduri, aşa cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in special dar fără
a se limita la Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
avem o Intelegere completă a documentelor achizitiei comunicate, le acceptă m în totalitate, fără nici rezervă
sau restrictie, Intelegem şi acceptă m cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipulărlie şi
conditiile incluse in anuntul de participare şi documentele achizitiei;
dupa ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere completa asupra acestora ne
declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta noastra a
fost pregatita luand in considerare toate acestea;
am inteles că am avut obilgaţia de a identifica şi semnaliza Autoritătis Contractante, pe penoada pregătirli
Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante în legătură cu şi pentru
realizarea activitătilorin cadrul contractului;
suntem de acord şi acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic şi comercial asociată
documentelor achizitiei şi acceptăm aceeaşi responsabilitate fată de Autoritatea Contractantă în ce priveşte
aceste documente ca şi cum noi am fi pregătit aceste documente;
am citit, am Inteles pe deplin, acceptăm şi suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performantă incluşi în
Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea attivitătilor şi transmiterea
rezultatelor.

zile de
Suntem de acord ca Oferta noastră să ră mână valabilă pentru o perioada de
la data depunerii Ofertelor şi că transmiterea acestei Oferte ne va Line răspunzători. SUntern de"acord că `aceasta
poate fi acceptată în orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.
în această procedură
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului
declar că.
1. nu am făcut şi nu vom face nicio Incercare de a induceln eroare alti operatori economici pentru a depune sau
nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competitia
2 noLlm preună cu subcontractantii şi tertii sustinători nu ne aflăm în nia o situatie de conflict de interes,-)aşa cum
este acesta descris în Legea nr. 98/2016 şi ne angajăm să anuntăm imediat Autoritatea Contractantă despre
aparitia unei astfel de situatii atât pe perioada evaluării Ofertelor cât şi pe perioada derulăni COntractului
3. am citit şi Inteles pe deplin continutui modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiy dar fă ră
se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntarb unilaterală din contract şi acceptă m expres
continutul lor şi efectele lor jundice.
4. până la Incheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de servicii această Ofertă, Impreună cu
prin care
comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă
m pentru noi,
Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un arjajament
5. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă.
6. Intelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire şi că Işi rezervă dreptul de a anula
procedura în orice moment ca urmare a întrunirii conditillor stabilităia art. 212 şi 213 din Legea
nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă Ofertă pe care o poate
primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior şi garantăm că nu vom Line Autoritatea Contractantă răspunzătoare intr-o
astfel de situatie,
7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garantie de bună executie de
din pretui Contractului.
8. Confirmăm că nu participă m 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 părtile/informatille din Propunerea
Tehnică şi din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejuditia
interesele noastre legitimeîn ceea ce priveştesecretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

1.
2.

De asemenea, "n virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, preciză m că motivele peritru care
părtile/informatule mai sus mentionate din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidentiale
sunt următoarele•

Nr. Crt.

Motivele pentru care pă rţile/informatiiie mai sus mentionate din Propunerea
Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidenţiale

1.

....

2.

....

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

ANEXA — FORMULAR DE OFERTĂ. FINANCIARĂ

Data

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

