ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Directia Achizitii Publice
Serviciul Achizitii Publice si Contracte
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Aprobat,
PREŞEDINTE
ostel AL
ANUNT DE PARTICIPARE

Judetul Iaşi, reprczentat prin Consiliul Judeţean Iaşi, intenţionează s
pentru delegaţia Administraţiei Regionale Cernăuţi, Ucraina, şi
ofertă în acest sens.
1. Denumirea autoritătii contractante: Judeţul Iaşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Stant nr. 69, cod 700 5,
municipiul Iaşi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336, e-mail: achizitii.pubficeQicc.ro..
3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/20 k
4. Cod CPV: 98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2);
5. Valoarea estimată: 9.900,00 lei fără TVA;
6. Obiectul contractului: servicii de cazare pentru delegaţia Administraţiei Regionale Cern
Ucraina, serviciile solicitate conform referatului de necesitate nr. 30911/08.09.2021, titi
Servicii de cazare pentru cei 11 membri ai delegatiei.
Unsprezece camere single (preţ estimat 300,00 lei fără TVA/ zi);
Intrarea va fi în data de 26 septembrie 2021, iar ieşirea va fi în data de 29 septembrie 2021.
Cerinţe minime:
Hotel categorie trei stele;
Situat în zona centrală, dar de preferat în proximitatea Consiliului Judetean;
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 dizabilităti ;

Recepţie 24 h, conexiune intemet ;
Room Service;
Linie telefonică directă, intemaţională;
Serviciu spălătorie curăţătorie;
- Fax;
Curierat;
- Lift.
7. Sursa de fmanţare: 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

30 zile;

10.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut.
11.Prezenta achizitie de servicii de cazare pentru delegaţia Adininistraţiei Regionale Cernăuţi, Uc
se va finaliza cu incheierea unui contract.
12. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organi
derularea si fmalizarea procedurii de atribuire sunt:
1.ALEXE COSTEL - Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
2. DANGĂ MARIUS-SORIN - Vicepreşedintele Consiliului JudeţeanJasi;
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - Vicepresedintele COnsiliului Judeţean Iasi ;
4. VERNICĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA - Secretarul Judeţului Iasi;
5. CAZACU STEFAN ANDREI - Admnistrator Public al Judetului
6. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv; Direcţia Juridică;
7. ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia EcOnurnică;
8. DOROBĂT MIHAELA - Şef Serviciu, Serviciu Financiar Contabil, Direcţia Econornică;
9. MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sint
Recuperare Creante;
10.IOGEN GINJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
11.TITICA HOLICOV - Sef Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
12.ALEXANDRU TOLOLO1 - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
13.MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii Publice;
14.ANTONESEI-ROPCEĂN IULJA-RAMONA - Şef Setticiu, Direcţia Achizitii Publice;
15.ŞERBANOJU CATALINA- Cons Jr, Directia Achizitii Publice;
16.TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr, Directia AChizitii Publice;
17. ANDREI CARMEN - Consilier achizitii publice, SwervicinI Achizitii Publice si Cort
Directia Achizitii Publice,
18 ALINA MARIA BUHUSI - Consilier, Directia Economică
CONSMIERI JUDETENI:
1.ACOSTOMEI 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.DiSCA. Daniel
10.FLUTUR Sorin-Georgel
11.IGNAT Etienne
la. LBBĂDA Dorel
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13. LUPU Magdalena
14 LUPU Constantin Codrin
15.MANOLACHE Mircea
16.BOGDAN Mihail
17.MINEA Marius-Danuţ
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. SERBAN Constantin
29. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
30.URCACIU Ion Lorin
31.USCATU Constantin-Marian
32.URSANU Radu Ionel
33.URSU Lăcrămioara
34.VATRA 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
formnlarul de oferta financiară;
- Formularul nr. 3 — formular de oferta
Oferta financiară, exprimată în lei fără TVA, va include toate taxele (ex. taxa locală şi, eventua
pentru parcare).
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 Ştefan cel Mare Sfânt
Iaşi, - Registratură — Camera 101, parter, cod poştal 700075, România, astfel LUNI — JOI ; 08 —
VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publicegicc.ro, pănăl
limită de depunere a ofertelor.
15. Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Judeţean Iasi
secţiunea „Achiziţil publice - Licitaţii", de pe site-ul http://sicap-prod,e-licitatie.ro/pub,se
Publicitate-anunţuri sau poate fi obţinut în format electronic de la sediul antorităţii contractante,
Iaşi - Consiliul Tudeţean Iaşi, Direcţia Achiziţii Publice.
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Aproba
PREŞEDINT
Costel ALEX

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIR
a contractului de achiziţie publică de servicii de cazare pent
Administratiei Regionale Cernăttli, Ucraina

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINIŢA MUŞCHERU
imt asum în totalaate respousabăttatea corectitudum si legalităţu
în soltdar cu Entocmitorul Mscrisulut
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Documentaţia de atribuire se structurează astfel:

•
•
•

SECŢIUNEA I
SECTIUNEA II
SECŢIUNEA III

-

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

SECTIUNEA I — Referat de necesitate

C
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JUDETUL IAŞI
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Referat de necesitate

(
& Se
Su,b egida Consiliului Ju eţean Iaşi, autoritate implicată în acţiuni care resupun
onfice şi
şi străinătate, se desfăşoară evenimente
interrelaţionarea cu parteneri din
culmate tytire participă oficialităţ locale şi din străinătate.
In dadrul acordului de c operare dezvoltat Intre Judeţul Iaşi şi Raionul Cernăuţi
(Uoralna), la invitaţia Preşedint lui Consiliului Judeţean Iaşi, Inregistrată cu numărul
30541/06.09.2.021, în perioada 26- 9 septembrie 2021 va avea loc la Iaşi vizita unei delegaţii din
partea AtiMlifistrrtfiei Regionale ernău(i (tJeraina). Ca o consecinţă a reciprocităţii, din
delegaţie fab'parte 11 membri ce v participa la vizite în teren la obiective, sesiuni de instruire şi
preierttatt de proiecte realizate de tre Consiliul Judeţean Iaşi.
,I& baza prevederilor Hot&r ii 552/1991, precurn şi a O.G. nr. 80/2001 actualizată, vor fi
efectuate cheltuieli suportate de către Consiliul Judeţean Iaşi. In acest sens, >soiiritiăm
achizitionarea de servicii de cazare entru cei 11 membri ai delegaţiei.
reţ estimat 300,00 lei fără TVA/ zi);
- Unsprezece camere
Iritrama va fi 1n data de 26 septembrie 2021, iar ieşirea va fi în data de 29 septembrie
2021.
Cerinţe minime:
- Rotel categorie treistete;
SIttiat In zona centrală, dar e preferat în proximitatea Consiliului Judeţean;
Cazire cu mic dejun inclUs
Re$taurant amplasat în inte orul hotelului;
8ţetidard de conforerldicat;
Aemerele vor fi dotaie ou a condiţionat, telefon, internet, tv, minibar, exclus chicineta;
- 1Şidţatte exteriOară larninată
Atees peSoane cu dizabGit ;
- l‘epţie 24 h, conexiune i. temet ;
Y. li.boin Service;
- ' Linie telefonică directă, int maţională;
- Serviciu spălătorie eurăţă rie;
- Fax;
• CUrierat;
- Lift.'
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SECŢIUNEA II - Proiect contract de achizitie publică
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Nr. de exemplare 1 1
Exemplar nr. 1

PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de cazare pentru pentru delegaţia Administraţiei Regionale Cernăuţi, Ucraina
nr

data

1n temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
1n temeiul

înregistrat sub nr.

s-a încheiat prezentul contract
1. Părţile - clauză contractuală obligatorie
JUDEŢUL 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 454071
reprezentat prin Costel ALEXE, Preşedinte, în calitate'
cont trezorerie
achizitor, pe de o parte,
şi
Nr. de înmatriculare
, cod fiscal
cu sediul în
deschia
, cont
Oficîul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal
e-mail
reprezentată p
, telefon
fax
în calitate de prestator, pe de altă parte.
, având funcţia de
2. Definiţii - clauză contractuală obligatorie
2.1. - 1n prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
achlzitor şi prestator părţile contractante, aşa cum sunt acestee numite în prezen
a.
contract;
b. contract- prezentul contract şi toate anexele sate, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, act9
administrativ, încheiat în scris, între Achizitor şi Preştator, care 'are ca obiect prestarea ;
Şervicii;
c.ofertă actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din pu
de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Contract de SubContracta're acer'
-încheiat în scris între prestator şi un terţ ce dobăndeşte calitatea de SubcontraCtănt, în condiţi
Leqii 98/2016, prin care prestatorul subcontractează Sikcontrectantului părtea din Contraet
conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul;
d.
Personal - persoanele deseinnate de către Prestator sau de către oricare din
Subcontractanti pentru îndeplinirea Contractului;
e, Dispoziţie- ordin/instrucţiune, document scris(ă) emis(ă) de Achizitor pentru a completa şi/s
modifida prevededle Contractului cu respectarea preVededlor acestuia şi în limitele Le
98/2016 şi a normelor de aplicare a acesteia:

RYoiect tbentrabt

de cacS WetWu delegatta Adminiatranet Regionale Cernatin, Ucrdina

f.Documentele Achizitoruftd - toate şi fiecare dintre dodumentele necesare în mod direct $
implicit prin natura Servictilor care fac obiectul Contractului, inclusTV; dar fără a se limită
planuri, regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modeles date inforrnătibe şi rapoarte, furnii
de Achizitor şi necesare prestatorului Yn vederea realizăril obiectului QdntraCtU/ui;
g. Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Prestatorul:
i. a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate Rezultateleţ astfel
este stabilit în planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformităţi care nu ar fi permis uţilizarea Senriciilor de
Achizitor, Tn vederea obţinerii beneficiilor anacipate şi îndeplinirii dbiectivelor comunicata
referatul de necesitate nr. 30911/08.09.2021
i Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul Tncheierit Contractului şi care face Imposib
îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări
activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, răzbOaie, fie declarate, sau nu, bleba! e
insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, dutrernure, furtuni, ttăsnete, inundaţii, deVerdi
turbulenţe civile, explozti şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de contrd ţa
Părtilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsUrilor corespunzătoare de diligenţă;
j. intărziere - orice eşec al prestatorului de a executa orice obligaţii contractuale in terme
convenit;
k. Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
I. NeconfOrmitate (Neconformităţi) - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care Tncal
siguranţa, calitatea sau cerinţeletehnice şi/sau profesionale prevăgutete prezarttul Contract Si c
fac Rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare scoputilOr adeatora, astfel cutn s p
prevăzute în prezentul Contract, precum şi orice abatere de la cerinţele şi de la obiectivele stabil
in referatul de necesitate nr. 30911/08.09.2021
m Penalitate - despăgubirea Yn bani stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Patf/
contractante către cealaltă Parte 1n caz de neîndeplinire a obligaţillot din Contract, 111 car
neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor prin raport,
la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului, calculată de
data scadentei obligattei până la îndeplinirea efectivă a obligaţittor seiu, după caZ până data rezill
contractulut, fără necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
n. daune-interese — despăgubirile 1n bani reprezentand repararea prejudiciului suferit datoti
neexecutării, executării cu intarziere sau necorespUnzatbare, fără justificare sau, după c
culpabile, a obhgatiilor contractuale.
o.Preţul Contractului Preţul pl ătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza şi în conformitate
prevederile Contractului, pentru Indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiild
asurhate prth Contract;
p. PreCeă-Verbal de Recepţie - documentul prin care sunt acceptate Sendclite prestate, prin c
athizitorul confirmă/infirmă prestarea Servicillor Tn mod coreSpunzător` de către prestator ei
acastaa au fost acceptate de către Achizitor, etât din punct de vedere calitativ (respectiv din p c
dat Si din punct de ved
de vedere al donforrnităţii serviciilor cu prevederile caitului de
cantitativ,
q. Rezultat/Rezultate - oricare şi toate informaţiile, documentele, rapoartele colectate şi/s
pregătite de prestator ca urrnare al/ale Servicillor prestate/activităţilor desfăşurate astfel cum
ace$tea de,scrise în referatul de necesitate nr. 30911101109,.2021
r. Scris(ă) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fl citit, reproduă
comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stădate priri Mijloace electroniCe de comunic
în cadrul Contrăctului;
s. Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea Rezultatului presfServiciitor şi de calitatea activităţii de prestare a servictului care ar fi respectate de către bii
prestatordiligent care posedă cunoştinţele şi experienţa unui expert care prestează servicil sirnif,
şi pe care prestatorul este dbligat să le respecte Tn prestarea tuturor Senitclitor incluSe Tn prezen
Contract;
t. zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
- 355 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la Lin anumit eveniment ori 9
sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considera
Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primel ore a primei zile ă termenului şi
Incbeie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenults. Termenul exprimat în luni sau ani Ince
să- curgă la începutul primei ore a primei zile a terMenului şi seInchele la ,e5q3irarea ultimei or
2/11
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zilei care reprezintă ziva din ultirha lună sau an corespunzătoare zilei în, care a început să cur
termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani,1n luna în care se încheie termenul
există o zi corespuntătoare zilei în care a 1nceput să curgă termenul, termenul se încheie
expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dadă ultima zi a unui termen exprimat în zi
luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirar
ulUmei ore a următoarei zile lucrătoare. La calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se epti
în mod corespunzător dispozitiile de mai sus, cu deosebirew că zilele nelucrătbare din Qad
termenului nu se iau în considerare.
u „clauze contractuale obligatorii" - prevederi contractuale generale, specifice contractelor'
seivicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice şi tehnice-care Vdt guVerna Contradt
cu respectarea prevederilor legislatiei în materia achititiilor publice precum şi a celorlalte preVeQ1
legale în vigoare în Rornânia şi pe care achizitorul nu le poate hegocia.
v. „clauze contrăctuale specifice" - prevederi contractuale suplimentare, amendamente şi/S
derogări de la „clauzele contractuale obligatorii" precum si aite clatize specifice prezenta
Contract, astfel cum sunt precizate de către Achizitor. Eventualele propuneri de modificară
clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derulării preceduril de •atribui
respectiv în perioada cuprinsă intre data publicării ariuntuiuj de participare/ariuntului de participa
simplificat, după caz şi aprobării raportului proceduril şi se vor accepta de către achizitor nunlai
măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autontatea contractan
După semnarea contractului de către ambele părti, toate clauzele contractuale se vor supii
principiului fortei obligatorii al contractului pentru părtile contractante, în limitele prevăzute de leg
w. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract Opereaza vatabil intre pa
potrivit legii, ofertei si documentătiel procedurii de achizitie de la data intradi sale in vigoare si pa
la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il preduce, inclusiv perioada
garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele rale.
x. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de la data
începere a prestării serviciilor, astfel cum a fost comunicată prestatorului-de către Achizitor şi pa
la finalizarea prestării acestora, inclusiv prelungirile, dacă este caiur, Conform clauzelor'
prezentul Contract; în durata de prestare a serviciilor nu este înclusă perioada în care se efectuăa
recepţia serviciilor de către achizitor.
consecinţele păgubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii
y. prejudiciu
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare - clauză contractuală specifica
3 1 - În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
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
specifică în mod diferit.
3.3 - În prezentul contract, cu exceptia situatiilor când contextul cere altfel sau a unei preved
contrare: cuvintele care desemneata' persoane vor include persoane fiziceljuridice şi orice organiză
având capacitate jundică.
3.4. - Referintele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normati
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cezului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce e
expres prevăzut prin clattzele sale, ci şi la toate urmările pe căre legea, obicelul sau echitatea le
obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul principal al contractului clauză contractuală obligatorie
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de Cazara pentru delegaţia Adfilinistra
IkegIonale Cernăuţi, Ucraina, conkrm referatului de necesitate nr. 30911/05.09.2021 şl a ofc,
asumăte
prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu preVederile legale şittu
prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4 2 - Achizitorul se obligă să plătească pretul convenit în contract pentru serviciile prestate
recepţionate, 1n conditiile şi prin modalitătile de plată stabilite prin prezentul contract.
5. Preţul contractului - clauză contractuală obligatorie
5.1. — Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil prestatorujui de către achizit
lei, la care se adaugă TVA in vaIoăre de
cenform ofertei, este de ,
Conform prevederilor legale în vigoare.
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5.2. — Preţul fara TVA a prezentului contract este fer1fi 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 amb
părţi si opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare şi pana la epuizarea convention
sau legala a oricarui efect pe care il produce.
(2) DUrata de prestare a serviciilor este in perioada 26.09-29.09.2021.
7. Executatea contractului - clauză contractuală obligatorie
7.1. — Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti,
respectarea dispokitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitillepUblice.
8. Documentele contractului - clauză contractuală obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
- referatul de necesitate nr. 30911/08.09.2021 si clarificările şi/sau măsurile de rerned*
aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aepectele-tehnice şi finănclare;
oferta;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc cbntractul si trebuie considerate ca docume
care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract 'si fac parte integranta
acesta.In cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie pUblică, se constată că anum
elemente ale ofertei sunt inferioare sau nu corespurtd cerinţelor OrevăZute 1n referatul de-riedesitatel
30911/08.09.2021, prevalează prevederile referatutului de necesitate nr. 30911/08.09.2021.
9. Obligaţille principale ale prestatorului - clauză contractuală obligatorie
-9.1. = (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile de taiare pentru. delegaţia Administraţ
Regionale Cărnăuţi, Ucraina, in perioada 26.09-29.09.2021, la:stăndardele şiiirft5rtrianţele preient t
în referatul de necesitate nr. 30911/08.09.2021- ei oferta, anexe la contract; în conformitate
prevederile legislaţiel româneşti şi comunitare din domeniu.
(2) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu detalierea operaţiunilor prezentate
referatul de necesitate nr. 30911/08.09.2021 si oferta, anexe lă prezenţul contract.
9.2. — (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile in termenele conVenite prin preientul contra
(2) Serviciile prestate în baka contractului precum şi orice fază a acestora prevăzută a
terminată într-o perioadă stabilită în prezentul contract, trebuie finalizate în ternienul convenit de ,pă
termen care se calculează de la data semnarii prezentului contract:
(3) Prestatorul este pe deplin resportsabil pentru prestarea serviciilbr în conformitate
terrhenele convenite phn prezentul contract, Dacă pe parcursul Trideplinirii contractulUi ince
circumstanţe, care nu se clatorează prestatorului, care1Ipun, pe acesta Thlritpdsibilitatea de a respe
termenele convenite prin prezentul contract acesta are bbligâţia de a notifice aceet lucru, în timp u
achizitorului.
(4) 1n afara cazului 1n care achizitorul acceptă revizuirea-termenelor convenite prin prezen
contract, pe baza justificărlIbr furnikate de prestator, TricheinPu-şe în acest şens'un act adiţibnal, ori
intârtiere în InOeplinitea:Contractului cenfOrm termenele convenite prin prezentul contract dă drep
athizitbrului de a pretinde prestatorului penalităţi de Mtârziere.
9.3. Prestatorul se obligă să deepăgubească achizitorul iMpotriva oricăror,
a)reclamaţii şi ăctiuni în justiţre, ce rezultă din incălcarea unor \Orepturi de proprietate inteledtu
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echiparhentele, materiatele, ihstalaţiile- sau utilaj
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionată: şi
b) daune-interese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice rtatură, aferente, cu excepţia situaţiei în c
astfel-de Iticăloare rezulftdin respectarea referatului de necesitate nr. 30911/08.99,2021 si inteb
de -către' achizitor.
9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţalututor operaţiunilor şi metodelor de prest
utilizate, cât şi de calificarea persorialului folosit pe toată duratedbritractului.
9 5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane,,materialele, instalaţiile, echipamentele
orjce alte aşemenea, fie de natură provi2orie, fie definitivă: cerUte de şi pentru contract, în rnăsure,
care neceeitatea asigurăni acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezone
din contract, astfel încât să se asigure derularea eficientă a activităţilor.
9.6. - Prestatorul se obligă să rernedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi
terMenullndicat de ăcesta, orice defitienţă în prestarea serviciilor cauzată de heIndeplinirea obligaţil o
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sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instructiunile trănsmise de către achizitor, ca şi cum
acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele preZenhălui Contract fiind aplicabile în integralitate.
9.8. Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice Tricălcare a obligatiilor sale contractuale şi dlip`
incetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislatia românească aplicabilă.
9.9. - Codul de conduită al prestatorului
(1) Prestatorul are obligatia de a acţiona în orice circumstanţă cu objettivitate şi imparţialita
ca un bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice şi deontologice ale profe$
sale, precum şi cu discreţia necesară. 1n special, prestatorul se va abtine de la a face orice deciaraţi
publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în cadruf acestuia fără aprobarea prealabilă
acest sens, în scris, a achizitorului, precum şi de la a se angaja în orice activitate care eine în confl
cu obligaţille asumate faţă de achizitor prin acest contract, Prestatorul nU are dreptul de a ang,e1
achizitorul în orice fel fără asentimentul scris al acestuia, obţinut în prealabil, şi va face acest
cunoscut tertilor ori de câte ori este cazul.
(2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor legislaţ
româneşti relevante în vigoare, şi garantează că personalul propri(rşi dependenţii acestora respectă
se conformează acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va re'Opecta standardele esentiat
de muncă, convenţille cu privire la libertatea de asociere şi negocieri colective, eliminarea rnuncii`for#âfe
şi a discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copillor.
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor respecta dreptur te
omului şi libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere 1n nici un fel practicilor politice
culturale şi religioase din România.
(4) 1n cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractoril, personalul, agentii satt.
dependenţii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va Oferi sau va accepta să dea sau
procure vreunei persoane orice cadOu, gratuitate, comision sau mită ca stinlulent say recompens;
pentru a face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a favorka sau defavoriza orice persoană 1n legăttirl
cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urrnă are dreptul de a rezilia contrab
cu solicitarea de daune-interese, fără ca prin aceasta însă să se aducă vreun prejudiciu bricător dreptUr
câştigate de prestator în baza acestui contract.
(5)Plătile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract reprezintă singu
venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să obtină în legătură cu acest contract. N
prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocatie, plată ihdirectă
orice alt venit/beneficiu în legătură cu sau ca rezultat al îndeplinirii obligatillor prevăzute în ace
contract.
(6) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice a tfe
drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţin"ute în executarea sau ca urmare a executgri
acestui contract, cu exceptia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, vor
proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fă
nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.
(7) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuităţi
comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor şi/sau oricOrb
alt drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială, utilizat în cadrul sau pentru scopurile aceS
contradt.
(8)Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli comerciale neobişnui
Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua orice
vOrifitări documentare şi la faţa locului pe care le consideră necesare 1n, Scopul analizării existen
unor cheltuieli comerciale neObişnuite,
(9) Prestatorul va trata toate documentele şi informaţile primite în legătură cu contractul d
având caracter confidential şi — cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar pentru bur(
derulare a contractului şi atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvălui orice aspeCtera
prezentului contract şi nu va divulga orice informaţie obţinută de la achizitor fără acordul prealabil; kr
scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii şi nu va face referire la acestea îr
prestarea unor servicii pentru alţii. 1n cazul în care există divergente de opinie Intre prestator şi achizitor
cu privire la necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor informatil îh scopul derulării contractului, deck(
achizitorului în aceste situatii este fihală şi neapelabilă.
(10)Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia se obligă să mentină secre.b
profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea acestuia. 1n acest sens, afară,
cazul în care achizitorul consimte în scris la aceasta, atât prestatorul, cât şi Personalul, sub-cOntractor
sau ăgenţii acestuia nu vor comunica oricărei terţe părli nici o ihforrnaţie confidenţială obţinută ŞEiL
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descoperită pe durata contractului şi nu vor face publice nici o inforMaţie sau recomandare formuf
în executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul Se obligă
nu utilizeze informaţiile furhizate lui sau obţinute pe parcursul derulării contractului şi/sau rezultat
studillor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursUl şi în scopul executării acestui contract într
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 c
are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract îh -mod obiectiv şi impart
Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat af interesefor econCimice, afinităţifor politice ~saU naţiona
legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune. Oricare ar fi situâţ â
apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către preStator imediat achizitorului, în scris.
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, incluşiv oel de conducere, nu se află Intr-o situa
care poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui, imediat şi fără nici un fel
compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află Intr-o astfel'
situaţie
(3) Prestatorul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care,
sau pot avea ca efect compromiterea independenţet sale sau cea a personeluluf său. 1n cazul în c
prestatorul nu poate menţine această independenţă, achizitorul are drepttil de a rezilia centractul,
obligaţia notţficărti formale a prestatorului şi fără a adude atingere dreptului achizitorultţi de a solţO
despăgubiri pentru orice dâune suferite ca urmare a atestei
(4) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în conformit,
cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a sOlicita luerea de măsuri suplimentare dacă
considera necesar.
10. Obligaţide principale ale achizitorului -clauză contractuală obligatorie
10 1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul cohvenit în prezentuf contract pentru servic
recepţionate.
10.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate în terme
convenit.
10.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestatorîn conformitate cu prevederile clau
11.
10.4 Caracterul public al contractului — clauză contractuală specifică
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achiziţlei şi are caracter de' docuMent-public.
(2) Accesul la aceste informaţii poate fi restricţionat în cazul în care acestea sunt calificale, prin acor,
părţilor, ca informaţii cu caracter confidenţial sau protejate de un drept de proprietate intele-ctue
potrivit legii.
(3)1n cazul în care prestatorul a stipulat în oferta sa care documente sunt contidenţiale sau protej,
de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitOrul nu are dreptul de a face curibsc
aceste documente fără acordul scriş al prestatorului, cu excepţia cazului fi care;
a) iriformaţia eră cunoscută părţil contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă pă
contractantă sau;
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia sau;
c) inforniaţia este folosită în scopul pentru care a fost Tnchetat prezentul contract.
11. Modalităţi de plată - clauză contractuală obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30!
72/2013.
zile calendaristice de la receptie în conformitate cu prevederile Legil
(2) Pehtru indeplinîrea acestui contract nu se acerda aVarţs prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcentractanti in conditiile prevederilor legale in vigoare
ale art. 21 al prezentului contract.
- clauză contractuală obligator
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a
,
prestatorul
nu
isi indepliheste, isi
12 1. —1Yr cazul în care, din vina sa exclusivă
intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de
percepe penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului ramas de execut t
respectiv 0,1% din preţul contractului ramas de executat pe fiecare zi - Intârziere până
IndeplInirea efectivă a obligaţillor sau până la rezilierea prezentului contract, după caz.
12.2 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul hu reuşeşte să-şi execute obligaţi
asumate prin contract, atunci va achita ca penalită'ţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
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pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de achitat pe fiece
zi intârziere, până la Trideplinirea efectivă a obligaţillor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţillor asumate conform prezenty y
contract
12.4. - Nerespectarea .obligaţillor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţt, în rh
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretih
plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5, - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scri ă
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie; dăcă edesta din urmă dă falitnent, cu condiţia ca acee
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiUne sau despăgubire pentru Prestatori
cord c
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata cerespunzătoare pentru partea
Indeplinită până la data denunţării unilateral'e a contractului.
12.6. - Achizitorul Tşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scri a
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, in conditille ih căre achilitor01, din motive temeinice,
mai poate asigura realizarea obiectului dontractului. jn acest caz, prestaterul are dreptul de a pretih
humai plata corespunzătoare pentru părtea din contract îndeplinită până la data denunţării unilater
a contractului.
13. Garanţia de bună execuţie a contractului - clauză contractuală obligatorie nu este cazul
14. Alte responsabilităţi ale prestatorului - clauză contractuală specifica
14 1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalis u
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi Tn conformitate cu referatul de necesitate r
30911/08.09.2021 si oferta, anexe la prezentul contract.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umă e
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natUră provizorie, fie definitivă, cerute de
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurăril acestora este prevăzută în contract sau
poate deduce în mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate
termehele stabilite prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tutU 'e
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată dur ft
contractului.
15. Alte responsabilităţi ale achizitorului - clauză contractuală specifica
15.1. - Achizitorul se obligă să pună lă dispoziţia prestatorului orice fecilităţi şi/sau informaţii
care acesta le-a cerut în oferta, în cadrul prezentului contract- şi pe care le consideră neces
indeplinirii contractului.
16.Recepţie şi verificări - clauză contractuală obligatorie
16 1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a servicillor pentru a sta i
conformitatea lor cu prevederile din referatul de necesitate nr. 30911/08.09.2021 si oferta, ănexe I
pre2entul 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 si
reglementările iegale în vigoare. Achizitorul are obligaţia de a notifida, îh scris, prestatorului identitaţ
repreZentanţilor săi Tmputerniciţi care vor efectua verificările.
(2) Recepţire.serviCitlor efectuate de către prestator se efeCtueată in termen de 15 zile de la finalizar
prestarii
(3) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3. Varifidările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de că
Diredtia Tehnică şi Investiţii — Serviciul Logistic prin comisia numită prin dispoziţie de către Preşedint
Cons liului Judeţean laşi,.
16.4 — Direcţia Tehnică si Investiţii-Serviciul logistic, prin comisia numită prin dispoziţie de că r
Presedintele Consiliului Judeţean laşi, va urmari şi va îndeplini, în numele achizitorului, toate activită IE
necesare reelizării obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentu u
contract, va semnala orice incident in executare si va transmite Direcţiei Achiziţii Publice docurnen
deristatator in maxim 3 zile de la ,thregistrarea acestuia. Documentul conStatator poate fi emis u
sUbdontrăttant la solicitarea acestuia şi numal in cazul prezentăni contractului de subdentractare
recepţillor aferente.
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16.5. - Direcţia Tehnică si Investiţii-Serviciul legistic, prin comisia nurnită prin dispozitie de că
Judeţean laşi; va initia toate demersurile legale aferehte organizarii si efectu'
Presedintele
receptiei prestatillor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunida preătatorului, proceS
verbal de receptie.
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare - clauză contractuală specifica
17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor astfel incat sa asigure indeplinir
obligatiilor contractuale.
17.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acesto
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită In termenul contractului trebuie finalizate în term6
convenit de părţi.
17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de presta
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acor
părţiler, prin act adiţional.
17 4. - 1n afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de presta e
orice întârziere In îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita Penalităţi prestatorul
18. Ajustarea preţului contractului - clauză contractuală obligatorie
18.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de ăchizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
oferta, anexă la contract.
18,2. - Preţul prezentului contract fără TVA este ferm pe Intreaga durată de executare a prezentU u
contract
19. Încetarea contractului. Pact comisoriu - clauză contractuală obligatorie
19.1. - Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin exebuterea, de către amb
părli, a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare
dispanţieş, fără vina nici uneia dintre părtî, a unui element esenţial al contractului, astfel cum ace
este definit în legislaţia aplicabilă.
19.2. - 1n Plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în 'prezentul contră
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat,- printr-o notificare scrisă adre$
prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţt şi fără interveriţia 'vreunei autorităţi sau instanţe
judecată, în cazul în care prestatorul:
a)
intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile Yi sunt conduse de tin administrator judiciar s
activităţile sale comerciale sunt suspendafe or fac obiectul unui aranjameht Cu creditbrii sau este Tri
situaţie similară cu tele anterioare, reglementată prin lege;
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit
b)
a);
a fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă car.
c)
adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateh de la condu
prnfesionalâ', dovedite de achizitor prin orice mijloace permlse de lege;
a fost condamnat, prin hotăffire definitivă a unei inStanţe judecătoreşti, pentru fraudă, corupţ e
d)
implicare într-o orgânizaţie triminală sau orice altă actiVităte ilegală prin care sunt aduse prejud
intereselor financiare ele Uniunii Europese;
a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a unei a
e)
proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată dih bugetul Uniunii Europerle;
eSte afectat de transforrnări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate statutul jurid c
f)
obiedUl de a-dtivitate sau controlul asupra sa, cu excepţia caZurilor Yn care astfel de Modificări s
acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
este ăfectat de orice alte impedirnente de ordin legal care împiedică executa
g)
corespunzătoare a prezentului contract;
h) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu Işi poate respe
angajamentele ăsumate.
i) prestatorul nu îşi Indeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la Indeplinire instrucţlunile emise de către achizitor $
soliăitarea transmisă de acesta de a rernedia orice execbtare necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale, prin care se afectează preStarea corespunzătoare şi In termenele prevăzute a Servicill
k) prestatorul a abandonat contractUl;
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I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasCa obligatiile contractuale, desi a f s
notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment inâi te
de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestaţillor este grav compromisă ca urmare a Intărzi ri
prestaţiilor din vina prestatorului.
19.3. -1n oricare din situaţille de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie p ir
încheierea unor alte contracte/acorduri cu târţe părţi, costurile respective fiind imputabile prestatorul'
19,4. - Imediat după primirea notificărli de reziliere a dontrectului, prestatorul va lua toate mast.i,
necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o marileră promptă Siorganizată,In aşa fel frr ă
costurile să fie minime.
19 5 - Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator pănă la finalizar E
serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestatortoate costurile suPlimentare afere fe
prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti,prestatotukii orice surne restahte.
19.6. - 1n cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau execut
necorespunzătoare din partea prestatorului; va fi tndreptăţit săterdeaPă de lă prestator claune-intere
pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - PrestatOrul poate cere rezilierea contractului data:
si prin aceasta pune,pe prestator ir
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina
situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor donjuncturi ecOnomid i
este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor cohtractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si iricetarli contractului, aceleasi obligatii prevak
in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.9. - In caz de neexecutare, contractul se considera deeflintat de drept, fara a mai fi necesara pr:iner
in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe, E
judecată
19.10. - Fara a aduce ătingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptU u
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformif fe
cu dispozitille dreptului comun, ăchizitorul are dreptul, conform art 223 din Legea nr. 98/2016 priVi
plin drept, print
achiziţiile publice, de a denunta unilateral un bontract de achizitie publiba,
notificare scrisă adresată furrilzorului, fără necesitatea unei alte fOrmălttăţi şi fără intervenţia vreu
autorităţi sau instanţe de judecată; in perioada de valabilitate a aceStUfa iry una dintre untratbar
situatic
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contracfului, în una dintre situâţiile care ar fi determi a
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164161 din Legea hr;98/2016 privind achiziti le
publice,
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului, având în vedere o încălcare gravă
obligatiilor care rezultă din- legislâţia europeană releVantă 'şi care a fost constatată printr-o decizi
uropene.
Curtis de JuStiţie a
Jprestatorul
solicita
modificarea
prezentului contract, în cursul perioadel sale de valăbilitate al e
c)
detătin cazurile şi condiţille preţăzute la art. 221 din Legea nr, 98/2016 privind athi2itiile publice,
20. Amendamente- clauză contractuală obligatorie
2d,1 . - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificar z
clauzelor contractului, pnn act adiţional, pentru cauze dare nu au putut fi prevă2ute la data Thchet
contractului.
20.2. - Părţile contractante au dreptul, pe perioada de exeCuţie a contractului, de a conv
modificarea ariexelor contractului, prihtr-un act adiţional, Tri termatili şi condifille prevăZute prin
contract. Orice astfel de Modificare nu, poate conduce la creşterea preţului contractului si nu pot
realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1 alin. 2.
20.3 - Nici un arnendarnent al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră Îr
vigoare lâ data semnării adestora de către ultima parte.
20.4 - Modificarea contractuluimu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după caz, E
factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei căştigătoare'a preştatorului.
20 5 — (1) Modificarea termehului de prestare se efectueata prin act aditional incheiat inainte
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
fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata
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 atribuire nu
în conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizifille publice şi se publică Tn SEAP.
(2) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract Yn condifille art. 221 din Lege
aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivel modificări să depăşeatcă pragurile prevăz
de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunţ de partictpare sau a u
anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte procedUri de atribuire decăt cea aplicată pen
atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate"altfel decât
cazurile şi conditiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se realizea
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, Tn conformitate cu dispoziţlile Legii nr. 98/2016 privi
achizitiile publice.
21. Cesiunea - clauză contractuală obligatorie
21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligatiile născ
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 fer
anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garanţle, achizitorului,
solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care le-ar putea av
impotriva terţuluiftertilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate p
angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părtile din contract care s
îndeplinite de către aceştia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
22. Forţa majoră - clauză contractuală specifica
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de Indeplinirea obligaţillor asumate p
prezentul contract, pe toată perioada Tn care aceasta acţionează.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a fortei majore, dar făr
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte pă
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în veder
limitării consecinţelor.
22.5. - Partea contractantă care invocă Porta majoră are obligaţia de a notifica celeilalte p
Incetarea cauzei acesteia Tn maximum 15 zile de la Incetare.
22.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti Incetarea de plin drept a prezentu
contract, ă
f ră ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.
23. Soluţionarea
- clauză contractuală specifica
23.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toâte eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, p
tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei Tn cadruF sau în legătura
Tndeplinirea contractului.
23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc,
rezolve Tn mod amiabii o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
către instanţele judecătoreşti competente.
24. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul - clauză contractuală obligatorie
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestă
şi achizitor este limba română, cu excepţia cazului Tn care părţile convin în scris, la Tncepu
contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat e
legea română.
25. Comunicări - clauză contractuală specifica
25.1. - (1) Orice comunicare dintre părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atăt In momentul transmiterii, cât şi In momentul primi ii
25.2. - Comunicările Intre părti se pot face şi prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu condi
confirmării In scris a primirii comunicării.
25.3 - ln cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult do
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentu
contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu
la data confirmarii de primire.
Prezentul prolect de contract se semneaza intr-un exemplar continand 11 paglnl.

Prestator,

Achizitor,
JUDEŢUL
Preşedi
Costel A

021

Secretar Ge
Lăcrămioara
ecuperare Creanţe,

Direcţia Economică, ef Serviciu
Elena Adriana MĂRG s RINT
Vizat pentru control flnancla

lv propri

Direcţia Economică,
Elena ARVINTE

CONSILIUL JUDETEA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
EVENTIV PORIU

ctor Ex cutiv,

Luna
Zlua
Margannt Elena-An.lana
1

ig

Răspund 1n pnvInţa realltăţfl, regularităţii şi legalifălii

i Direcţia Economică, Şef Serviciul Pinanciar Contabil,
Mihaela DOROBĂŢ
Răspund 1n pd

regulantăţii şi legabtăţh

Direcţia Juridică, Director Executiv,
Gabriela A UNGULESEI
1mi asumpn tot tete responsablhtatea corectitudinii şt legalltăţii, In solidar cu Intoctnitorul Inscrisului

Direcţia Tehnică şi fnvttiţii, Director Executiv
logen GINJU
kni asum 1n totalitate re.ra Itatea corectitudinii şi legalftăţii,In solidar cu Infocmitorul Inscdsulul

Direcţia Achiziţii Publice, Director Executiv
Anca Luminiţa MUŞCHERU
imi asum fn totalltate responsabilita cotectituding şi legalităţh, fn solidar cu Intocmitond inscrisuluT

Direcţia Achiziţii Publi ,,Şef Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte,
lulia Rarnona ANTON El—ROPCEAN
Iml asum in totalltate responsablIstatea coreutltudInll sl la

Direcţia Achiziţii
Consilier jUridic C
Iml asum responsablfita

atii, in solidar cu Intocmitorul inscdsulul

• ice, Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
ă Serbănolu
funClamentarea, corectitudlnea, legalitatea Intocm1r0 acestui inscris oficial

SECŢIUNEA III — Formulare şi modele de documente.

Forniular nr.1
Declaratie privind respectarea reglementărilor privind conditiile de muncă
şi protecţia muncii
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind
domeniul mediului, social şi relaţiilor de muncă, confOrin ărt. 51 altil (1) din Legea
98/2016

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

Subsemnatul
împuternicit al

[numele în clar al persoanei autoriznte], 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
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente
îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse in cadrul propunerii financiaxe.
Nota : Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă cu modif1cările şi completările ulterioare, HG 1091/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentrn 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),
dom iciliat(a)
in
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate
(Cl/ Pasaport), seria
, nr.
, eliberat de
, la data de
, CNP
, 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 epntrăctului de achigitie
publică de servicii de cazare pentru delega(ia,Administraţiei Regionak Cernăuţi, Ucraitta,
organizată de Judetu I Iasi, declar că ofertantul uniciofertantul asociat/tertul
susţinătorisubcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatdarele situatii;
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept
membri în cadrul consiliului de administratie/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 relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul
autoritătii 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 allă 1n relatii comerciale
cu persoane cu funclii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie diu cadrul autoritatii contractante
în ceea ce priveste prezenta procedură sunt;
1.ALEXE COSTEL — Preşedintele Consiliului Judetean Iaşi;
2. DANGĂ MARIUS-SORIN — Vicepreşedintele Consiliului Judetean Iaşi;
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU Vicepreşedintele Consiliului Judetean Iaşi ;
4. VERNICĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA — Secretarul Judetului Iaşi;
5. CAZACtJ STEFAN ANDREI - Admnistrator Public al Judetului
6. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Directia 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 sî
Recuperare Creante;
10.IOGEN GINJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
11.TITICA HOLICOV — Sef Serviciu Logistic, Directia Tehnica si
12.ALEXANDRU TOLOLOI - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
13.MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv; Directia Achizitii Publice;
14.ANŢONESEI-ROPCEAN IULIA-RAIvIONA - Şef Serviciu, Direcţia Achizitii Publice;
15.ŞERBANOIU CATALINA- Cons Jr, Directia Achizitii Publice;
16.TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr, Directia Achizitii Publice;

17. ANDREI CAFtMEN - Consilier achizitii publice, Serviciul Achizitii Publice si Contracte,
Directia Achizitii Publice,
18. ALINA MARIA BUHUSI - Consilier, Directia Economică
CONSILIERI JUDE1ENI:
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
29. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
30. URCĂCIU Ion Lorin
31. USCĂTU Constantin-Marian
32. URSANU Radu Ionel
33. URSU Lăcrămioara
34. VATRĂ Gheorghe-Romeo.
Subsemnatul declar că informaţiile fumizate sunt complete şi corecte în ftecare detaliu şi Inţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şl confirmării declaraţillor,
orice documente doveditoare.
Inţeleg că în cazul în care această deciaraţie nu este conformă cu realitatea sunt paşibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale ptivind fâlsul în dedătaţii.
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
cek prevăzute iţţ art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cănd, potrivit legd ori

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data

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

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va Ji prezentat de pecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuta. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea anui tert
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinatOr.
In sttuatia in care ofertantul tntenttoneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formulatul va trebui
completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractoruhd.

Contract de achizitie publică de servicii de cazare pentru delegaţia Administraţiei Regionale
Cernăuţi, Ucraina
Formular nr.3
A se transmite pe hârtie cu antetul operatorului economic care depune oferta
Formular de Oferta
Data•
Anunţ de participare:
Obiectul contractului:
Către: Autoritatea Contractantă
Subsemnaţii, ne angajăm să semnă m Contractul ce rezultă din această achizitie şi să demarăm, să realizăm şi să
finalizăm activităţile specificate în Contract în conformitate cu Caietul de sarcini şi cu Propunerea noastră Tehnică
şi Financiară.
În concordanţă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informaţillor furnizate de Autoritatea
Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
ofertăm preţul tota I de
lei
fără TVA, la care
se adaugă TVA de
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
1.

2.

3

4.
5.
6.

7.

8

am examinat conţinutul Documentaţiei de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr.
comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publică deservlcii de
cazare pentru delegapa Administrapel Regionale Cernăuti, Ucraina şi,răspunsurile la solicită rile 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 atenţie, am Mţeles şi am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislaţiei achizitiilor publice
aplicabile acestei proceduri, aşa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziţiei,In special dar fără
a se tlmita la Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
avem o 1nţelegere completă a documentelor achiziţiei comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nia rezervă
sau restricţie, inţelegem şi acceptăm cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instructiunile, stipulările şi
condiţille incluse în anunţul de participare şi documentele achizitiei;
dupa ,ce am examinat cu atenţ le 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 lua nd in considerare toate acestea;
am inţeles că am avut obhgaţia de a identifica şi semnaliza Autorităţil Contractante, pe perioada pregătirii
Ofertei, până în data limită de depynere a acesteia, orice omistuni, neconcordanţe în legătură cu şi pentru
realizarea activităţIlorIn cadrul contractului,
suntem de acord şi acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic şi comercial asociată
documentelor achiziţiei şi acceptăm aceeaşi responsabilitate faţă
Autoritatea Contractantă 1n ce-priveşte
aceste documente ca şi cum noi am fi pregătit aceste documente;
am citit, am Inţeles pe deplin, acceptăm şi suntem de acord cu aplicarea inclicatorilor de performanţă incluşiIn
Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităţilor şi transmiterea
rezultatelor.

11111~zile de
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de
la data depunerii Ofertelor şi că transmiterea acestei Oferte ne va Line răspunzători. Suntâni t1 acord că aceasta
poate fi acceptată în orice moment Inainte de expirarea perioadei mentionate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului
în această procedură
declar că:
1. nu am făcut şi nu vom face nicio Incercare de a induce în eroare alti operatori economici pentru a depune sau
nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, împreună cu subcontractantii şitertil sustInătod nu ne află m în nici o situatle de confict de interes, aşa cum
este acesta descris în Legea nr. 98/2016 şi ne angajăm să anuntăm imediat Autoritatea Contractantă despre
aparitla unei astfel de situatii atât pe perioada evaluării Ofertelor cât şi pe perioada derulării Contractului
3. am citit şiInteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar fără a
se limlta la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterală din contract şi acceptăm expres
continutul lor şi efectele lor juridice.
4. până la încheierea şi semnarea contractului de achizi ie ublică de servicii această Ofertă, Tmpreună cu
comunicarea transmisă de Autontatea Contractantă
prin care,
Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajamentferrin pentru
5. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă.
6. Intelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să contlnue această procedură de atribuire şl că ?şi rezervă dreptul de a anula
procedura în orice moment ca urmare a întrunirii conditillor stabillte la 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 situatille
mentionate anterior şi garantăm că nu vom Line Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o
astfel de situatie.
7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garantie de bună executie de
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 (ihdividual, ca membru intr-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/informatiiie din Propunerea
Tehnică şi din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejudicia
interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

1.

.

2.

....

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care
părtile/informaţile mai sus mentionate din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidentiale
sunt următoarele:

Nr. Crt.

Motivele pentru care părtile/informatille mai sus mentionate din Propunerea
Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidentiali

1.

•

2.

....

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

ANEXA — FORNIULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Data

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

