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Directia Achizitii Publice
Serviciul Achizitii Publice si Contracte

Nr. 1135

1 05 04. 2021

ANUNT DE PARTICIPARE
tervicii
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa achy
medicale de medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi si
invite pe cei interesati sa depund oferta in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare §i Sfant nr. 69, cod 700035,
municipiul Ia§i, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336, e-mail:achizitii.publice(&icc.ro;
3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016;
4. Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii ( Rev2)
5. Valoarea estimate: 13.700 lei fail TVA defalcate astfel:
➢ 12.500 lei fare TVA, de la semnarea contractului pand la 31.12.2021
➢ 1.200 lei Bra TVA - reprezinta posibile suplimentari ale serviciilor deja achizitionate,
respectiv de la 01.01.2022 pang la 30.04.2022, cord. prevederilor art. 165 alin (1) din
Hotararea Gurvernului nr. 395/2016 — Norme metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea
98/2016 privind achizitiile publice.
6. Obiectul contractului: Serviciile medicale de medicina muncii constau in controlul medical
periodic, consultanta, asistenta medicala si efectuarea serviciilor ivite ocazional pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi cu un total estimat de 220 de salariati.
In eventualitatea unor miscari de personal se va extinde in functie de eventualele angajari
si aparitia de situatii neprevazute.
7. Sursa de finantare: Bugetul Local;
8. Termen- limita de depunere a ofertelor : 14.04.2021
9. Adresa la care se transmit ofertele: Oferta, avand mentiunea „Pentru DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE", va fi depusa la registratura Consiliului Judetean Iasi sau
transmisa pe adresa de email: achizitiLpubliceWcc.ro;
10. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentind oferta valabild: 60 zile;
11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

12. Prezenta achizitie de servicii medicale de medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate
al Consiliului Judetean Iasi se va finaliza cu incheierea unui contract de servicii, valabil de la
data semnarii contractului pana la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul
partilor, prin act aditional la contract, 'And la data de 30.04.2022.
13. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea,
derularea §i finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1. ALEXE COSTEL - CONSILIER JUDETEAN - PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. DANGA MARIUS - SORIN - CONSILIER JUDETEAN - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN
IASI
3. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU - CONSILIER JUDETEAN - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI
JUDETEAN IASI
4. VERNICA - DASCALESCU LACRAMIOARA - SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI IASI
5. CAZACU STEFAN ANDREI - ADMNISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI IASI
6. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
8. DOROBAT MIHAELA - SEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
9. MARGARINT ELENA - ADRIANA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZA SI
RECUPERARE CREANTE, DIRECTIA
ECONOMICA
10. G1NJU IOGEN - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA TEHNICA $1 INVETITII
11. HOLICOV TITICA LILIANA- $EF SERVICIU LOGISTIC, DIRECTIA TEHNICA $I IVESTITII
12. SANDUTA ADRIAN - COORDONATOR COMPARTIMENT, DIRECTIA TEHNICA $1 IVESTITII
13. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
14. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE,
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
15. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
16. TUDURI MARIANA CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
17. ANDREI CARMEN - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
18. SAVA MAZDRAG MARIA SIMONA- CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
-SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
CONSILIERI JUDETENI:
1. Acostoaiei Adrian
2. Alexa Petru Bogdan
3. Apreotesei Andrei
4. Avram Petru
5. Cabalau Maria
6. Catur Constantin - Catalin
7. Ciobanu Marius Mihai
8. Citea Petronela
9. Disca Daniel
10. Flutur Sorin - George!
11. Fotea Constantin
12. Ignat Etienne
13. Lebada Dorel
14. Lupu Magdalena
15. Manolache Mircea
16. Minea Marius - Diinut
17. Mihail Bogdan
18. Dolachi Pelin Constantin
19. Olaru Goergiana Lacramioara
20. Olteanu Romeo
21. Pintea Costica
22. Pricope Petru Ovidiu
23. Slabu Adrian

24. Solocov Razvan Vladimir
25. Stanciu Cristian
26. Sandru Florin Daniel
27. Serban Constantin
28. Trandafirescu Sorin Alexandru
29. Urcaciu Ion Lorin
30. Ursanu Radu - Ione!
31. Uscatu Constantin — Marian
32. Ursu Lacramioara
33. Vatra Gheorghe Romeo

14. Conditii contract: Garantia de bunk' executie a contractului se va constitui in cuantum de 10% din
pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de contract
( Formular nr. 4 — model de scrisoare de garantie de bung executie).
15. Oferta va contine:
- propunere tehnick
- propunere fmanciara
-

Propunerea tehnica:
Propunerea tehnica va respecta cerintele solicitate prin caietul de sarcini, va detalia modul de
indeplinire a acestora §i va contine documentele solicitate
Proiectul de contract insu§it, semnat pe fiecare paging
Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca §i protectia muncii
(Formular nr. 1)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016 (Formular nr. 2)
Propunerea financiara va cuprinde:
- Formularul de oferta (Formular nr. 3)
- Anexa la formularul de ofertA — Centralizator de preturi
16. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generals in format tiparit prin servicii potale / de
curierat/prin livrare directs la : sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ul tefan cel Mare §i Slant nr. 69,
Iasi, - Registratura — Camera 101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel : LUNI — JOI : 08:00 —
16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publice@icc.ro, pans
la data limits de depunere a ofertelor.
17. Caietul de sarcini poate fi descarcat de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi www.icc.ro - sectiunea
„Achizitii publice - Licitatii", de pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, sectiunea Publicitateanunturi sau poate fi obtinut in format electronic la sediul autoritatii contractante, Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi, Directia Achizitii Publice.
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de servicii medicale de
medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate at
Consiliului Judetean Ia0
DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminit MUS HERD
Imi asum in totalitate res nsaki tatea cor etitudinii si legalitatii,
in solida cu into itorul
risului

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de servicii medicale de
medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate at
Consiliului Judetean Iasi

$EF SERVICIU,
Iulia-Ramona ANTONESEI-ROPCEAN
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,
in solidar cu intocmitorul piscrisului
ti3

Elaborat,
Consilier achizitii publice,
Maria Simona SAVA MAZDRAG
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestui inscris official

Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
SECTIUNEA I: Caiet de sarcini
SECTIUNEA II: Proiect de contract
SECTIUNEA III: Formulare si modele de documente

SECTIUNEA I: Caiet de sarcini

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare Slant, nr. 69, cod 700075, 1a0
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; v■ v$11.icc.ro
Nr.
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2 9, 03. 2021

CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului de prestari servicii medicale de edicina
muncii angajafilor aparatului de specialitate al CJ Iafi
1. Obiectivul contractului — prestari servicii medicale de medicina muncii
Conform Legii nr. 319/2006 — legea securitatii si sanatatii in munca, HG nr.
1425/2006 — hotathre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319/2006 si HG nr. 355/2007 — hotarare privind supravegherea sanatatii
lucratorilor in munca, modificata si completata prin HG nr. 1169/2011, impune
angajatorului efectuarea controlului medical periodic angajatilor prin servicii medicale de
medicina muncii.
Prestarile de servicii medicale de medicina muncii pentru anul 2021 constau in:
controlul medical periodic, consultanid, asistenid medicaid efectuarea serviciiior ivite
ocazional - pentru aparatul de specialitate al CONSILIULUI JUDETEAN IA.57 cu un
total estimat de 221 salariali. In eventualitatea unor mixdri de personal se va extinde
functie de eventualele angajdri aparifia de situafii neprevazute.
Numarul functiilor in aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi sunt:
• 180 functionari publici, din care :
- 20 functii de conducere (1 secretar al judetului; 5 directori executivi; 9 sefi
serviciu; 4 sefi birou; 1 arhitect sef).
- 160 functionari publici (consilieri, inspectori, consilieri juridici, auditori,
referenti, din care unul este responsabil arhiva).
• 37 contractuali (1 administrator public, 1 sef serviciu, 12 consilieri, 10 consilieri
presedinte; 1 referent; 6 muncitori — electrician (vacant), instalator sanitar (vacant), zidar,
multiplicator xerox, zugrav (vacant), telefonista; 6 soferi.
• 3 demnitari publici:
- 1 presedinte;
- 2 vicepresedinti.
Total : 180+37+ 3 = 217+3 = 220 functii
Precizam in tabelul alaturat tipurile de investigatii conform fiselor din anexa nr. 1
privind serviciile medicale profilactice detaliate in functie de expunerea profesionala in
conformitate cu HG nr. 355/2007, modificata si completata prin HG nr. 1169/2011 pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi:
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TABELUL 1

Tip investigatie
Nr.
crt.
1. Examen clinic general
2. Examen psihologic

3.
L 4.
, 5.
6.

Electrocardiograma (ECG)
Hemogramd
Glicemie
Audiometrie

7.

Examen oftalmologic

8.
9.

Examen serologic specific
Fisa de aptitudine

Obs.
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Teste de comportament si de personalitate, lucrul la inaltime
(electrician), personalul care lucreaza cu publicul — tot
aparatul de specialitate at CJ Iasi, iar avizul psihologic emis
va avea sigiliul « Colegiul Psihologilor din Romania »
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Conducatori auto, lucrul la inaltime (electrician, zidar,
instalator sanitar, zugrav), operator telecomunictii
(telefonista) — 19 angajati.
Salariatii care folosesc in mod obisnuit echipamentul cu ecran
de vizualizare pe o durata semnificativa a timpului normal de
lucru, conducatori auto, lucrul la inaltime (electrician) — tot
aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Salariatul care lucreaza in spatiul arhivei — un angajat.
Rezultafa in urma interpretarii rezultatelor investigatiilor
efectuate si se elibereaza de prestator, prin medicul specialist
de medicina muncii — tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.

Se vor lua in consideratie, pentru Tipul investigatiei, precizate in tabelul 1,
urmdtoarele file din anexa nr. 1, conform HG nr. 355/2007, completatd modificata prin
HG nr. 1169/2011 (examen medical la angajare sau examen medical periodic):
• Fisa 99 — Campuri electromagnetice neionizante din banda 0 — 300 GHz;
• Fiya 121 — Agenti biologici: bacterii, virusuri, ricketsii, fungi, paraziti;
• Fiya 123 — Munca la inaltime;
• Fiya 124 — Munca in retelele de foarte inalta, inalta, medie si joasd tensiune,
aflate sau nu sub tensiune;
• Fiya 126 — Suprasolicitarea analizorului vizual;
• Fiya 127 — Suprasolicitarea aparatului locomotor;
• Fiya 141 — Personal cu functie de decizie;
• Fiya 142 — Personal care in cadrul activitatii profesionale conduce utilaje,
vehicule de transport intrauzinal si/sau marina institutiei.
2. Perioada programata pentru controlul medical :
Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii pentru aparatul de specialitate al
CJ Iasi se va efectua pe parcursul anului 2021, intervalul de efectuare a controlului medical
se va stabili de partite contractante.
Serviciile medicale ivite ocazional (angajare de personal, revenire dupd o
intrentpere temporary a activitatii, etc), se vor efectua la solicitarea achizitorului.
asistenta medicaid va fi asigurata incepand de la data semndrii
Consultanta
contractului pand la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin incheierea unui
act aditional, pang la 30.04.2022.
2

3. Scopul serviciilor
Controlul medical periodic efectuat salariatilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Iasi are ca scop confirmarea sau infirmarea capacitalii salariatilor din
punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de muncd in profesia/functia
pentru care se solicits acestd examinare medicaid.
Examenul medical se finalizeazd prin completarea Fi5ei de aptitudine, conform
anexei nr. 5 a HG nr. 355/2007, modificatd completatd prin HG nr. 1169/2011, in cloud
exemplare de ate medicul specialist de medicina muncii, un exemplar se trimite la
angajator iar unul se inmaneazd angajatului.
Controlul medical periodic va fi efectuat la un numdr de 220 de salariati, numdrul
putand fi suplimentat in functie de eventualele angajdri de personal si se efectueazd
obligatoriu intregului aparat de specialitate al Consiliului Judetean.
Suplimentarea dacd va fi cazul pentru angajdri de personal.
4. Modalitati de plata
Achizitorul va pldti pretul cdtre prestator in termen de 30 de zile de la receptia
serviciilor prestate, in baza facturii emise de catre prestator. Plata se va efectua functie de
serviciile prestate.
5. Locul de prestare a serviciului
Investigatiile medicale si examindrile clinice se efectueazd in vederea evaludrii
stdrii de sdnatate a intregului aparat de specialitate al Consiliului Judetean la sediul
achizitorului sau la altd locatie stability de comun acord (sediul prestatorului).
•

•
•
•

•

•
•

•

•

6. Clauze obligatorii
Ofertantii au obligatia sa depund ofertele pentru toatd gama de examindri medicale,
deoarece investigatiile medicale de la pozitiile 1— 9, tabelul 1 constituie un lot unic.
Neofertarea uneia sau a mai multor pozitii din cele solicitate conduce la respingerea
ofertei;
Nu se admit oferte partiale sau alternative;
Ofertantii vor face dovada experientei in domeniu de cel putin 3 ani;
Ofertantul va prezenta obligatoriu autorizatia de libera practice in
specialitatea medicina muncii, pentru medicul care va elibera Fifa de
aptitudine.
Reevaluarea salariatilor care au fost declarati initial apt conditionat sau inapt
temporar pe diferite perioade (1 lung, 3 luni sau 6 luni), precum i eliberarea Ficelor
de aptitudine corespunzatoare, se va efectua in cadrul aceluiasi contract Fara plata
suplimentard;
Supravegherea efectivd a condiliilor de securitate i sandtate in muncd;
Asigurarea controlului medical al intregului aparat existent de specialitate al CJ Iasi
cat angajatilor noi, in baza contractului de prestari servicii medicale de medicina
muncii;
Dupd finalizarea dosarului medical, prestatorul, prin medicul de medicina muncii,
in conformitate cu legislatia in vigoare poate propune angajatorului schimbarea
locului de muncd sau profesiei/functiei unor salariati din aparatul de specialitate al
CJ Iasi determinatd de starea de sdndtate a acestora;
Prestatorul, prin medicul de medicina muncii va fi membru de drept in Comitetul de
Securitate si Sdnatate in Muncd al aparatului de specialitate al CJ Iasi;
3

• Prestatorul va viza certificatele medicale pe toata durata de valabilitate a
contractului, prin medicul de medicina muncii;
• Prestatorul va folosi, pentru recoltare sange, seringi de unica folosinta care vor
respecta normele in vigoare si termenul de valabilitate;
• Personalul prestator va folosi echipamente individuale de protectie (halate, manusi
de unica folosinta, substanta dezinfectanta, plasture pentru protectie dupd recoltare);
• Pe patul medical, la consultatii, pentru fiecare persoand se vor folosi materiale
igienice de unica folosinta;
• In cazul ivirii de obiectiuni din partea salariatilor, acestea se vor rezolva prompt cu
prestatorul serviciilor si se vor consemna printr-un inscris asumat de ambele parti;
• Aparatul de masurare a tensiunii arteriale va fi agreat medical in acest scop si se va
asigura sursa de energie permanent (baterii);
• Ofertantul va intocmi informarea, privind protectia maternitatii la locurile de munca,
conform OUG nr. 96/2003, dupa ce va fi completata cu datele persoanei;
• Oferta de pret detaliata va fi prezentata — pe functii si meserii — pentru fiecare tip de
investigatie in LEI, conform tabelului urmator:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tip investigatie

Nr. servicii
estimat
220
Examen clinic general
220
Examen psihologic
220
Electrocardiograma
Glicemie
220
Hemograma
220
Audiometrie
19
Examen oftalmologic
220
1
Examen serologic
220
Fisa de aptitudine
TOTAL

Pret unitar
LEI Ward TVA)

Pret total
LEI Ward TVA)

• La finalizarea contractului se va incheia un proces verbal de receptie a serviciilor
medicale de medicina muncii prestate, din care sa rezulte numarul examinarilor
efectuate in vederea decontarii acestora.
• Plata serviciului de medicina muncii prestat se va face in baza facturii fiscale,
conform categoriilor de servicii prestate.
Administrator public al judetului Iasi,
Stefan — Andrei CAZACU

DIRECTOR EXECUTIV,
Iogen GINJU
Imt asum in totaluate responsabilnatea corecutudnut stIcga
inscrisului

14:tar cu intocmitontl

COORDONATOR COMPARTIMENT,
Adrian SANDUTA
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui
inscris oficial

Caiet de Sarcini — contract prestari sentcii medicate de medicina munch 2021
Dirccua Tehnica si InscstittUCom Prot Mundt. PSI. Monitoria. Sen. Comunitare dc Utilit Public a consilier Adrian SANDUTA//aAdrian 1ex 2113 2(121.
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SECTIUNEA II: Proiect de contract

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr.1

PROTECT DE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
medicale de medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Iasi
nr.

data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii
medicale de medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Iasi, Thregistrat cu nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Partile
JUDETUL IASI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul la§i, Bld. Stefan cel
Mare §i Sfant, nr. 69, judetul la§i, telefon 0232/235100, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712,
cont trezorerie
, reprezentat prin Costel ALEXE,
Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
cu sediul in
, judetul
, cod fiscal
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
desch is la Trezoreria
,
, reprezentata prin
in calitate de prestator, pe de alta parte

,
, Nr. de Inmatriculare in
, cont
, telefon
,

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati asffel:
a. achizitor *i prestator- Wile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract §i toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit
Legii, actului administrativ, incheiat in scris, Trite Achizitor Si Prestator, care are ca
obiect prestarea de Servicii;
c. documentatie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriiie,
regulile Si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare
completa, corecta §i explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul
1

contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile
tehnice on documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de
prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile
generale aplicabile;
d. oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifests vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie public& Oferta cuprinde
propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin
documentatia de atribuire;
e. Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre prestator si un tert ce
dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care
prestatorul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu
prevederile Contractului, dace este cazul;
f. Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
g. Dispozitie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(a) de Achizitor pentru a
completa si/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia
si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
h. Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod
direct sau implicit prin natura Servicillor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fara
a se limita la: planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date
informatice si rapoarte, furnizate de Achizitor si necesare prestatorului in vederea
realizarii obiectului Contractului;
i. Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele,
asffel cum este stabilit in planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de
calm Achizitor, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor
comunicate prin Caietul de Sarcini;
j. Foga majors - eveniment independent de controlul Pa rtilor, care nu se datoreala greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care
face imposibila indeplinirea obligatiilor de calm una dintre Party si include calamitati, greve,
sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie
declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;
k. Intarziere - orice esec at prestatorului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit;
I. Luna - luna calendaristica (12 luni/an);
m. Neconformitate (Neconformitati) - executia de slabs calitate sau deficiente care
incalca siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de
prezentul Contract si care fac Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare scopurilor
acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract, precum si orice abatere de la
cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini.
n. Penalitate - despagubirea in bani stability in Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Pantile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere
a obligatiilor prin raportare la Termenele de Finalizare, asffel cum sunt stabilite prin
Documentele Contractului, calculate de la data scadentei obligatiei 'Jana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor sau, dupe caz, pana data rezilierii contractului, fara necesitatea
dovedirii unui prejudiciu;
o. daune-interese — despagubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit
datorita neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare, fara justificare sau,
dupe caz, culpabile, a obligatiilor contractuale.
p. Pretul Contractului - Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare
a tuturor obligatiilor asumate prin Contract;
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q. Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Serviciile prestate,
prin care achizitorul confirma/infirma prestarea Serviciilor in mod corespunzator de catre
prestator si c5 acestea au fost acceptate de calm Achizitor, atat din punct de vedere
calitativ (respectiv din punct de vedere al conformitatii serviciilor cu prevederile caitului de
sarcini) cat si din punct de vedere cantitativ,
r. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
execute si/sau furnizeaza anumite parti on elemente ale Contractului on indeplineste
activitati care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand in fata prestatorului pentru
organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
s. Rezultat/Rezultate - oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate
si/sau pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor desfasurate
asffel cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;
t. Scris(a) sau "► n scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus
si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;
u. Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Rezultatului
prestarii Serviciilor si de calitatea activitatii de prestare a serviciului care ar fi respectate
de catre orice prestator diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care
presteaza servicii similare si pe care prestatorul este obligat s5 le respecte in prestarea
tuturor Serviciilor incluse in prezentul Contract;
v. zi - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de Ia un
anumit eveniment on act sau actiune, data Ia care se produce respectivul eveniment, act
on actiune nu se is in considerare. Termenul exprimat in zile Incepe sä curga la Inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a
primei zile a termenului si se incheie Ia expirarea ultimei ore a zilei care reprezint5 ziva din
ultima lurid sau an corespunzatoare zilei in care a Inceput sä curga termenul; clack in
cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exists o zi
corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie Ia expirarea
ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dace ultima zi a unui termen exprimat in zile,
luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la
expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare. La calculul unui termen exprimat in zile
lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile de mai sus, cu deosebirea cá zilele
nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
w durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce,
inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
x. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculate de Ia
data de Incepere a prestarii serviciilor, asffel cum a fost comunicata prestatorului de catre
Achizitor si pana la finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, dace este cazul,
conform clauzelor din prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor nu este incluse
perioada in care se efectueaz5 receptia serviciilor de catre achizitor.
z. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii
cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau orice referire Ia zile reprezinta zile calendaristice dac5 nu
se specifica in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemneala persoane vor include persoane fizice/juridice
si orice organizatie avand capacitate juridica.
3.4. - Referintele Ia orice acte normative se considers a face referire si Ia orice alte acte
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normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede alffel in contract, acesta obliga nu numai Ia
ceea ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul
sau echitatea le da obligatiei respective, dupa natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. — (1) Prestatorul se obliga sä presteze servicii medicale de medicina muncii
angajatilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, conform caietului de
sarcini §i a propunerii tehnice prezentate, in perioada convenita si in conformitate cu
prevederile legale si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
(2) Serviciile medicale de medicina muncii constau in controlul medical periodic, consultanta,
asistenta medicala si efectuarea serviciilor ivite ocazional pentru aparatul de specialitate al
achizitorului cu un total estimat de 220 salariati.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile
prestate si receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul
contract.
5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru Indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre
lei Ia care se
achizitor, aferent anului 2021, conform propunerii financiare, este de
lei, conform prevederilor legale, din care:
adauga TVA in valoare de
Pret total
Nr. servicii Pret unitar
Nr. Tip investigatie
estimat
LEI (Vara TVA)
crt
LEI Tara TVA)
220
1.
Examen clinic general
220
2.
Examen psihologic
220
3.
Electrocardiograma
220
4.
Glicemie
5.
Hemograma
220
6.
Audiometrie
19
220
7.
Examen oftalmologic
1
Examen serologic
8.
220
9.
Fisa de aptitudine
TOTAL
5.2. — Pretul fara TVA este ferm pe toata durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract infra in vigoare dupa semnarea contractului de catre ambele parti
si opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce.
6.2. — (1) Durata contractului de servicii va fi de la data semnarii contractului pana la data
de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul partilor, prin act aditional Ia contract,
'Dana la data de 30.04.2022, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta
destinatie, potrivit prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicalacordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Prestarea serviciilor medicale de medicina muncii pentru aparatul de specialitate al
CJ Iasi se va efectua pe parcursul anului 2021, intervalul de efectuare a controlului medical
va fi stabil de Wile contractante.
7. Executarea contractului
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupa semnarea acestuia de catre ambele parti,
cu respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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(2) Garantia de buna executie se constituie in termen de cel mult 5 zile lucratoare de
Ia data semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de catre ambele parti contractante da" dreptul autoritatii
contractante sa" rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alts formalitate
prealabila de punere in intarziere.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini si clarificarile si/sau masurile de remediere aduse !Ana la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
- oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiare, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
- garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate Ia art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca
documente care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac
parte integranta din acesta. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului, se constata
ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Ia standardele si performantele
prezentate in caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract.
(2) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile medicale profilactice detaliate in functie de
expunerea profesionala, in conformitate cu HG nr. 355/2007, modificata si completata prin HG
nr. 1169/2011 pentru aparatul de specialitate al achizitorului astfel:
Nr. c Tip investigatie
1.
Examen clinic general
2.
Examen psihologic

3.
4.
5.
6.

Electrocardiograma (ECG)
Hemograma
Glicemie
Audiometrie

7.

Examen oftalmologic

8.
9.

Examen serologic specific
Fisa de aptitudine

Obs.
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Teste de comportament si de personalitate, lucrul la
inaltime (electrician), personalul care lucreaza cu
publicul — tot aparatul de specialitate al CJ Iasi, iar avizul
psihologic emis va avea sigiliul « Colegiul Psihologilor
din Romania »
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Conducatori auto, lucrul la inaltime (electrician, zidar,
instalator sanitar, zugrav), operator telecomunictii
(telefonista) — 19 angajati.
Salariatii care folosesc in mod obisnuit echipamentul cu
ecran de vizualizare pe o durata semnificativa a timpului
normal de lucru, conducatori auto, lucrul Ia inaltime
(electrician) — tot aparatul de specialitate al CJ Iasi.
Salariatul care lucreaza in spatiul arhivei — un angajat.
Rezultata in urma interpretarii rezultatelor investigatiilor
efectuate si se elibereala de prestator, prin medicul
specialist de medicina muncii — tot aparatul de
specialitate al CJ Iasi.
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9.2. — (1) Serviciile prestate in baza contractului precum §i orice faze a acestora prevazuta
a fi terminate intr-o perioada stability trebuie finalizate in termenul convenit de parti.
(2) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
durata prezentului contract. Dace pe parcursul Indeplinirii contractului intervin circumstante,
care nu se datoreaza prestatorului, care it pun pe acesta in imposibilitatea de a respecta
termenele asumate, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
(3) In afara cazului in care achizitorul accepts revizuirea termenului, orice intarziere in
Indeplinirea contractului cla dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de
intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul Impotriva oricaror:
a) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate;
b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o asffel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini Intocmit de catre
achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de
prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga sä asigure resursele umane, materialele, echipamentele §i
orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de Si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce
in mod rezonabil din contract, asffel incat sá se asigure derularea eficienta a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, Ia cererea achizitorului §i
in termenul indicat de acesta, orice deficienta in prestarea serviciilor cauzata de neindeplinirea
obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sä respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca
§i cum acestea ar fi parte a contractului insu§i, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in
integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale
contractuale Si dup5 Incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de
legislatia romaneasca aplicabila.
9.9. - Codul de conduits al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in orice circumstanta cu obiectivitate §i
impartialitate, ca un bun §i loial consilier at achizitorului, in conformitate cu regulile etice Si
deontologice ale profesiei sale, precum §i cu discretia necesara. In special, prestatorul se va
abtine de Ia a face orice declaratii publice in Iegatura cu contractul sau serviciile prestate in
cadrul acestuia fare aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum §i de
Ia a se angaja in orice activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate fata de achizitor
prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul in orice fel fare
asentimentul scris at acestuia, obtinut in prealabil, §i va face acest lucru cunoscut tertilor on
de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte §i s5 se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romane§ti relevante in vigoare, Si garanteaza ca personalul propriu Si dependentii acestora
respecta §i se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta
standardele esentiale de mum& conventiile cu privire la libertatea de asociere §i negocieri
colective, eliminarea muncii for-tate §i a discriminarii Ia locul de muncd
abolirea muncii
copiilor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul §i personalul acestuia vor respecta
drepturile omului Si libertatile cetatene§ti, Si se angajeala s5 nu aduca atingere in nici un fel
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practicilor politice, culturale §i religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul §i/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii
sau dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, §i/sau va oferi sau va accepta sä dea
sau sä procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mita ca stimulent sau
recompense pentru a face sau a nu face orice act, §i/sau pentru a favoriza sau defavoriza
orice persoana in legatura cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din
urma are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fait' ca prin aceasta
insa sa se aduca vreun prejudiciu oricaror drepturi ca§tigate de prestator in baza acestui
contract.
(5) Platile efectuate de catre achizitor catre prestator in baza acestui contract reprezinta
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul sa II obtina in legatura cu acest
contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere,
alocatie, plata indirecta sau orice alt venit/beneficiu in legatura cu sau ca rezultat al Indeplinirii
obligatiilor prevazute in acest contract.
(6) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati
sau comision in legatura cu orice articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor
§i/sau oricarui alt drept de proprietate intelectuala §i/sau industrials, utilizat in cadrul sau
pentru scopurile acestui contract.
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod
obiectiv §i impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor
politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al altor legaturi sau interese
comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre
prestator imediat achizitorului, in scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sail, inclusiv cel de conducere, nu se afla intro situatie care poate da na§tere unui conflict de interese. Prestatorul va Inlocui, imediat §i fare
nici un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau care se
afla Intr-o astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la orice legaturi §i relatii, comerciale sau de alts nature,
care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau.
In cazul in care prestatorul nu poate mentine aceasta independenta, achizitorul are dreptul de
a rezilia contractul, fare obligatia notificarii formale a prestatorului §i fart a aduce atingere
dreptului achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei
situatii.
(4) Achizitorul i§i rezerva dreptul de a verifica dace masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate §i de a solicita luarea de masuri
suplimentare dace va considera necesar.
9.11 - (1) Daca este cazul, in cazul in care prestatorul intampind dificultati pe parcursul
executarii contractului de achizitie publics, tertul/tertii sustinator/sustinatori se obliga sa
asigure indeplinirea obligatiilor prezentului contract asffel cum este stipulat in Angajamentul
ferm, anexa la prezentul contract, sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea
de penalitati, executarea garantiei de buna executie si aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor alin. 2 al prezentului articol.
(2) Daca este cazul, in cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta
prevederile Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a
ceda, cu titlu de garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind
pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori
pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.
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10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile receptionate.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in
termenul convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga sa" plateasca pretul catre prestator in conformitate cu
prevederile clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garantie, printr-o cesiune
drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contractului
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizitiei si are caracter de document public.
(2) Accesul Ia aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt calificate,
prin acordul partilor, ca informatii cu caracter confidential sau protejate de un drept de
proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) In cazul in care prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidentiale sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a
face cunoscute aceste documente fara acordul scris al prestatorului, cu exceptia cazului in
care;
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sä fi fost primita de Ia cealalta
parte contractanta sau;
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal s5 dezvaluie informatia sau;
c) informatia este folosita in scopul pentru care a fost incheiat prezentul contract.
11. Modalitati de plata
11.1 Achizitorul se obliga sä plateasca pretul catre prestator in termen de cel mutt 30 de zile
calendaristice de la data receptiei prestarii serviciilor, daca data primirii facturii on a unei cereri
echivalente de plata este incerta sau anterioara receptiei prestarii serviciilor, in conformitate
cu prevederile art. 6 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 72/2013.
11.2 - Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legale in
vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor — clauza obligatorie
12.1. — In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste, isi
indeplineste cu intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a percepe penalitati in cuantum de 0,1% din valoarea fara TVA
a obligatiilor neindeplinite, Indeplinite cu intarziere sau necorespunzator, pe fiecare zi
intarziere [Ana la Indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, dupa caz, pans data rezilierii
contractului.
12.2 - In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in
termenul convenit, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sums
echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata fara TVA pentru fiecare zi de intarziere, [Ana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de calm una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da" dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si
de a pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urrna d5 faliment, cu
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conditia ca aceasta denuntare s5 nu prejudicieze sau sä afecteze dreptul Ia actiune sau
desp5gubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunlatoare pentru partea din contract indeplinita pan5 Ia data denunt5rii unilaterale a
contractului.
12.6. - Achizitorul iii rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare
scrisa, adresat5 prestatorului, lard nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din
motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzaloare pentru partea din contract
indeplinita pan5 Ia data denuntarii unilaterale a contractului.
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. —(1) Prestatorul se oblig5 sa constituie garantia de bun5 executie a contractului, in
cuantum de 10% din pretul contractului, exclusiv TVA, in termen de cel mutt 5 zile lucratoare
de Ia semnarea contractului de c5tre ambele
- (2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar in contul
R072TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi sau printrun instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de
o societate de asigurari, conform Documentatiei de atribuire a contractului de servicii. Dat fiind
faptul ca valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, achizitorul are
dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea Ia casierie a unor sume in numerar.
(3) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana Ia
finalizarea serviciilor.
(4) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia, iar
prestatorul nu este indreptatit Ia aceasta, cu 15 de zile inainte de data de expirare a garantiei,
prestatorul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi
receptionate, asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul Indeplinirii contractului de achizitie public& in limita prejudiciului creat, in
cazul in care prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bun5 executie achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand
obligatiile care nu au fost respectate, precum Si modul de calcul al prejudiciului.
13.3. — Achizitorul se obliga, conform prevederilor legale, sa restituie garantia de bun5
executie in termen de 14 zile de Ia data finalizarii prestarii serviciilor care fac obiectul
prezentului contract daca nu a ridicat pana Ia acea data pretentii asupra ei.
13.4 — In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buna executie in termen de 5
zile lucratoare de Ia data semnarii contractului de catre ambele parti contractante, autoritatea
contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate
prealabila de punere in intarziere.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
in conformitate cu
caietul de sarcini si propunerea sa tehnic5.
(2) Prestatorul se oblig5 sa supravegheze prestarea serviciilor, s5 asigure resursele
umane, materialele, echipamentele
orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prev5zuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu prevederile prezentului contract. Totodat5, este raspunlator atat de siguranta tuturor
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operatiunilor §i metodelor de prestare utilizate, cat Si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
14.3 - Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, personalul,
echipamentele si suportul necesare pentru Indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate
prin Contract.
14.4 - Prestatorul are obligatia de a asigura personalul care sa indeplineasc5 cerintele
mentionate in caietul de sarcini. In cazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit,
persoana care o inlocuieste trebuie s5 indeplineasc5 cel putin aceleasi conditii prevazute in
caietul de sarcini. Personalul va putea fi inlocuit cu respectarea prevederilor art. 221-222 din
Legea 98/2016, numai in baza aprobarii Achizitorului.
14.5 - Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea personalului, pe toata durata
Contractului. Prestatorul are obligatia de a asigura desfasurarea activitatilor necesare
indeplinirii contractului prin acoperirea cu Personal specializat pe toata durata implementarii
acestuia.
14.6 - Prestatorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului stabilit, fart' aprobarea
prealabila scris5 a Achizitorului. Achizitorul va transmite aprobarea/respingerea schimbarilor
de Personal in termen de 10 zile lucratoare, calculat de la primirea documentelor justificative
in forma completa si corecta. Aprobarea Inlocuirii personalului/de personal produce efecte cu
data emiterii acesteia de calm Achizitor.
14.7 - In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la 14.9 din prezentul Contract,
Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract, iar Prestator va fi obligat la
plata Gate Achizitor a desp5gubirilor necesare pentru acoperirea prejudiciului suportat de
Achizitor.
14.8 - In situatia in care Prestatorul sau Achizitorul solicita inlocuirea Personalului, prestatorul
va transmite Achizitorului, conform 14.7 din prezentul Contract, pentru verificare si aprobare,
documente justificative privind calificarea educationala si/sau profesionala, abilitatile,
experienta profesionala general5 Personalului propus, asffel cum este stabilit in caietul de
sarcini. In cazul respingerii Personalului propus, Achizitorul va notifica, in scris, motivele
respingerii si termenul de prezentare a unei not propuneri.
14.9 - Pe parcursul derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Achizitorul poate solicita inlocuirea, dac5 considers ca un membru al Personalului nu isi
indeplineste sarcinile din Contract.
14.10 - In cazul in care prestatorul nu este in masura s5 furnizeze un Inlocuitor in conditiile
stabilite Ia clauza 14.11, Achizitorul poate sa decida rezilierea Contractului, putand solicita
daune/despagubiri prestatorului.
14.11 - Costurile suplimentare generate de inlocuirea Personalului incumb5 prestatorului. In
cazul in care Personalul nu este inlocuit imediat si sarcinile/atributiile acestuia urmeaza sa fie
preluate dup5 o anumita perioada de timp de calm noul personal, Achizitorul poate solicita
prestatorului ca, intr-un termen de 5 zile lucratoare, s5 desemneze personal temporar pentru
prestarea Serviciilor, pans la implicarea/numirea noului membru al Personalului, sau sa is alte
masuri pentru a compensa absenta temporary a expertului.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obliga sa puns Ia dispozitia prestatorului orice facilitati §i/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract §i pe
care le considers necesare indeplinirii contractului.
15.2 Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in conditiile prevazute in
prezentul contract.
16. Receptie §i verificari
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16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica §i din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta Ia solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.
16.2 — (1) Receptia serviciilor se efectueaza in termen de 30 de zile de Ia prestarea tuturor
serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
(2) Procesul verbal al serviciilor va contine numarul examinarilor medicale efectuate.
16.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de catre
Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judetului 10 — Consiliului Judetean 10.
16.4 — Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judetului 10 — Consiliului Judetean 10 va
urmari Si va Indeplini, in numele achizitorului, toate activitatile necesare realizarii obiectului
prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va semnala
orice incident in executare si va transmite Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului la0 —
Consiliului Judetean 10 documentul constatator in termen de cel mutt 3 zile de Ia inregistrarea
acestuia. Documentul constatator se emite in termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii
serviciilor care fac obiectul prezentului contract in baza procesului verbal centralizator.
16.5. - Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judetului 10 — Consiliului Judetean 10 va initia
toate demersurile legale aferente organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie
obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului procesele - verbale de receptie.
17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor de la solicitarea in scris
a Achizitorului.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dace este cazul, oricare faze a acestora
prevazuta a fi terminate Intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie finalizate in
termenul convenit de parti.
17.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respects termenele de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
17.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, Incheindu-se in acest sens un act aditional, orice intarziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiara, anexa Ia contract.
18.2. - Pretul prezentului contract WA' WA este ferm pe Intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre
ambele parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca
urmare a disparitiei, fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului,
astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabila.
19.2. - In plus fats de motivele de Incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati i Vara interventia vreunei autoritati
sau instante de judecata, in cazul in care acesta:
infra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator
a)
judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este Intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile
b)
prevazute la Iitera a);
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatore§ti, pentru o fapta
c)
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care a adus atingere eticii si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abated
de la conduit profesionala, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru frauds,
d)
coruptie, implicare Intr-o organizatie criminals sau orice alts activitate ilegala prin care sunt
aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
a fost declarat vinovat de Incalcarea grave a obligatiilor contractuale ca urmare a unei
e)
alte proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul
n
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor In care astfel de
modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care Impiedica executarea
g)
corespunzatoare a prezentului contract;
h) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poate
respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu Isi Indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duce la Tndeplinire instructiunile emise de catre achizitor
sau solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare necorespunzatoare a
obligatiilor sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare si in
termenele prevazute a serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale,
desi a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment
inainte de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromisa ca urmare a
Intarzierii prestatiilor din vina prestatorului.
o) In situatiile prevazute la art. 14.8 si 14.11 din prezentul contract.
19.3. - In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie
direct, fie prin Incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte parti, costurile respective fiind
imputabile prestatorului.
19.4. - Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va Iua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts si
organizata, In asa fel Incat costurile sa fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alts plata catre prestator pans la
finalizarea serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile
suplimentare aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati prestatorului orice
sume restante.
19.6. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare
sau executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit sä perceapa
de la prestator daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fare necesitatea unei alte formalitati si fare interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata daca:
19.8 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
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19.9. - Achizitorul va avea, pana Ia data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.10. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila si fart interventia vreunei
autoritati sau instance de judecata
19.11. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fart necesitatea unei alte formalitati si Vara interventia vreunei
autoritati sau instance de judecata si in una dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
b) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de
valabilitate alffel decal in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
20. Amendamente
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi
prevazute Ia data incheierii contractului.
20.2. - Partile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, In termenii si conditiile prevazute
prin acest contract.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale
infra In vigoare Ia data semnarii acestora de catre ultima parte.
20.4 — (1) Modificarea duratei de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte
de expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu
necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de
receptie sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.5 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire numai in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din
Lege in asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca
pragurile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui
anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte
proceduri de atribuire decal cea aplicata pentru atribuirea contractului.
(3) Orice modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate alffel
decal in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20.6 Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru Indeplinirea contractului
se realizeaza numai cu acceptul achizitorului, si nu reprezinta o modificare substantial& asa
cum este aceasta definita in art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
21. Subcontractarea
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai tarziu la momentul Inceperii
executarii contractului, s5 ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie public& in masura in
care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificari ale informatiilor
prevazute la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publics.
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(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului
de achizitie public& cu conditia ca nominalizarea acestora sä nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului de achizitie public& in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact §i
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie
publics §i va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior
in executarea contractului.
(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, ace§tia transmit certificatele Si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de exciudere §i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor
de implicare in contractul care urmeaza sa fie Indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare la:
a) cu privire Ia furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
b) cu privire Ia subcontractantii subcontractantilor prestatorului sau subcontractantii aflati
pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator fats de achizitor de modul in care
indepline§te contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii propu§i in oferta, daca acestia solicita.
(2) Subcontractantii i§i vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor Ia
momentul incheierii prezentului contract sau Ia momentul introducerii acestora in prezentul
contract de achizitie publics.
(3) Achizitorul efectueaza platile directe calm subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
achizitor, prestator Si subcontractant sau de achizitor Si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de
subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, Ia Incheierea prezentului contract de achizitie
publics sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate
intre prestator §i subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior,
astfel incat activitatile ce revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, s6 fie cuprinse
in contractul de achizitie publics.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu
oferta §i se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publics.
(6) Dispozitiile contractuale referitoare Ia drepturile si obligatiile prestatorului precum si cele
referitoare la sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia Si numai
in cazul prezentarii contractului de subcontractare §i a receptiilor aferente.
21.3 — (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in urmatoarele
situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta Si ale caror activitati au fost indicate
in oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publics in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publics.
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(2) Inlocuirea subcontractanfilor nominalizati in oferta Si ale caror activitafi au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanfi nu reprezinta modificare substantial&
aka cum este aceasta definita Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta Si ale caror activity fi au
fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanfi valoarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mutt egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind
subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizati in oferta gi ale caror activitati au
fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanfi obiectul noului contract de
subcontractare nu trebuie sä modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizati in oferta Si ale caror activity fi au
fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanfi obiectul *i valoarea noului contract
de subcontractare nu vor confine lucrarile executate/serviciile prestate de catre
subcontractantul initial §i nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanfi ulterior semnarii contractului de
achizifie publics in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute
in oferta fare a se indica inifial opfiunea subcontractarii acestora, prestatorul are dreptul de a
implica noi subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea
acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publics in
conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanfi ulterior semnarii contractului de achizifie
publics in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fare a se indica inifial opfiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare substantiala
a§a cum este aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dace
se Indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat Ia momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modified pretul contractului dintre autoritatea
contractanta §i contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului
de achizitie public&
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie public& fapt ce presupune ca scopul contractului, precum
i indicatorii principali ce caracterizeala rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
(8) In situatia renunfarii/retragerii subcontractantilor din contractul de achizifie publics
in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din
parti, prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile
prevazute in prezentul articol in legatura cu Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta
§i ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti (art. 21.3
alin. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita
prezentarea contractelor incheiate intre contractant §i subcontractantii declarati ulterior, care
sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.
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(10) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta cu cel putin 15 zile Inainte de
momentul Inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti, o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publics.
22. Cesiunea
22.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile
nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate
initial. Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contraprestatiaserviciilor in conditiile
prevazute de dispozitiile Codului Civil si OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de
garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la
daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor Iegata de partea/partile din contract
care sunt Indeplinite de catre acestia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forte majora
23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majora exonereala partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toed perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forte' majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor 'Dana la aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa is orice masuri care Ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti Incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la Incetare.
23.6. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeala Ca va actiona o perioada mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte dauneinterese.
24. Solutionarea Iitigiilor
24.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legatura cu Indeplinirea contractului.
24.2. - Daca, dupa 15 zile de la Inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.
25. Legea aplicabila §i limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator si achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partile convin in scris, la
Inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract si in conformitate cu care contractul este
interpretat este legea romans.
26. Comunicari
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. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sä fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat In momentul transmiterii, cat Si In momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face §i prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi object, transmise in temeiul
prezentului contract Ia ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau
adresa de e-mail, notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de
la data transmiterii si nu de Ia data confirmarii de primire.
Prezentul project de contract se se

aza intr-un exemplar continand 17 pagini si este parte a Documentatiei de Atribuire.

Prestator,

Achizito
JUDETU
Pre§edi
Costel ALE
Secretar G
Lacramioara

ral al jud
SCU
IDE TUL.
1,AS117-47

$ef Serviciu, Se iciul Fond i Spe ialeiSintersi§iRsalipe re Creante
PRE'Lisil Lv
IN
Elena - Adriana MAR
tit%:1

Vizat pentru control financiar

Directia Economia - Director
Elena ARVINTE
Raspund in privinta re lit tii, regularitatii si legalitatii

Directia Econo la —Sef Serviciu, Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBAT
Raspund in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii

Directia Juridica - Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI
Imi asumto
r alitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii, in solider cu intocmitorul inscrisului
vi

Directia Tehnica si !nye itii - Director Executiv
logen GINJU
Imi asum in totalitate re

ili jatea corectitudinii si legalitatii, in solider cu intocmitorul insctisului

Directia Achizitii Publice I- Director ecutiv
Anca Luminita MUSCHERU
ar cu intocmitorul inscrisului

1mi asum in totalitate responsabilitatea corectitu

Directia Achizitii Publice - Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte
lulia Ramona ANTONESEI—ROPCEAN /
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si I

atii, in solider Cu intocmitorul inscrisului
.211

Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Publice Contracte
Consilier juridic Mariana Catalina TUDURI
Imi asum responsabilitatea pentru fur rirtate,,rectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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SECTIUNEA III: Formulare si modele de documente

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

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

Subsemnatul
imputernicit al

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant
[denumirea/numele

sediul/adresa ofertantului], declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa
prestez serviciile pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile
privind domeniul mediului, social si relatiilor de munca, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca

de protectie a muncii, costurile aferente

indeplinirii acestor obligatii find incluse in cadrul propunerii financiare.
Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a
securitatii §i sanatatii in munca cu modifickile §i completarile ulterioare, HG 1091/2006
privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru locul de munca, Ordinul
508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor — republicata.
Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semn atura auto rizata)

Formular nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
(adresa de
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
, nr.
, eliberat de
, la data
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
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 contractului de achizitie publica de servicii
medicale de medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, organizata de
Judetul Iasi, declar 0 ofertantul unic/ofertantul asociat/ter(ul sustinator/subcontractantul (dupa caz) nu se afla
in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari on asociati semnificativi
persoane care sunt sot/sotie, rude sau afin pana la gradul al doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soVsotie, ruda sau afin pand la
gradul al doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante.
Declar 0 am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce
priveste prezenta procedurd sunt:
1. ALEXE COSTEL — CONSILIER JUDETEAN - PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. DANGA MARIUS - SORIN - CONSILIER JUDETEAN - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI
JUDETEAN IASI
3. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU - CONSILIER JUDETEAN - VICEPRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA - DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI IASI
5. CAZACU STEFAN ANDREI - ADMNISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI IASI
6. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
8. DOROBAT MIHAELA - SEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA
ECONOMICA
9. MARGARINT ELENA — ADRIANA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZA
SI RECUPERARE CREANTE, DIRECTIA
ECONOMICA
10. GINJU IOGEN — DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA TEHNICA SI INVETITII
11. HOLICOV TITICA LILIANA- SEF SERVICIU LOGISTIC, DIRECTIA TEHNICA 51 IVESTITII
12. SANDUTA ADRIAN — COORDONATOR COMPARTIMENT, DIRECTIA TEHNICA 51 IVESTITII
13. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
14. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE,
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
15. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
16. TUDURI MARIANA CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
17. ANDREI CARMEN - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
18. SAVA MAZDRAG MARIA SIMONA— CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIERI JUDETENI:
1. Acostoaiei Adrian
2. Alexa Petru Bogdan
3. Apreotesei Andrei
4. Avram Petru
5. Cabalau Maria
6. Catur Constantin - Catalin
7. Ciobanu Marius Mihai
8. Citea Petronela
9. Disca Daniel
10. Flutur Sorin - Georgel
11. Fotea Constantin
12. Ignat Etienne
13. Lebada Dorel
14. Lupu Magdalena
15. Manolache Mircea
16. Minea Marius - Danut
17. Mihail Bogdan
18. Dolachi Pelin Constantin
19. Olaru Goergiana Lacramioara
20. Olteanu Romeo
21. Pintea Costica
22. Pricope Petru Ovidiu
23. Slabu Adrian
24. Solocov Razvan Vladimir
25. Stanciu Cristian
26. Sandru Florin Daniel
27. Serban Constantin
28. Trandafirescu Sorin Alexandru
29. Urcaciu Ion Lorin
30. Ursanu Radu - Ionel
31. Uscatu Constantin - Marian
32. Ursu Lacramioara
33. Vatra Gheorghe Romeo
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau
unei unitati in care aceasta ifi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii on imprejurarilor, declaratia facuta serveyte la producerea acelei
consecihte, se pedepsege cu inchisoare de la 3 Zuni la 2 ani sau cu amenda."
Data

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

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

Formular nr.3
A se transmite pe hartie cu antetul operatorului economic care depune oferta

Formular de Oferta
Data: jintroduceti ziva, Luna, anal]
Anunt de participare: [introducepi mlimarul anunpului de participare
Obiectul contractului: introduceri obiectul contractului din anuntul de participare
Catre: Autoritatea Contractant5 fintroduceri denurniredl
Subsemnatii, ne angajam sa semn5m Contractul ce rezulta din aceast5 achizitie si sa demaram, s5 realiz5m si
sa finaliz5m activitatile specificate in Contract in conformitate cu Caietul de sarcini si cu Propunerea noastra
Tehnic5 si Financiara.
In concordanta cu Propunerea noastra TehnicS si Financiar5 si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractanta 'Dana' Ia momentul depunerii Ofertei:
ofertam pretul total de
lei l'introduCeli suma in cifre si litere din Propunerea Financiaroj, Cara TVA,
Ia care se adaug5 WA de

fintroduceti suma in cifre si &ere], defa lcat aastfel:

>De Ia data semnarii contractului si pan5 Ia data de 31.12.2021 ofertam pretul de
lei
lei [introducepi,suma in cifre si litere din . Propunerea Financiord f5ra TVA, la
care se adauga TVA de
fintrOducepi suma in cifre si litere]

ofert5m pretul total de

>De la data 01.01.2022 !Ana la data de 30.04.2022 ofert5m pretul de
cifre si litere din Propunerea Financidral, fara TVA, Ia care se adaug5 TVA de

lei lintrochaceri suma in
(introducer/ suma in cifre

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar ca:
1. am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei achizitiilor
publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in
special dar far5 a se limita Ia Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
2. avem o intelegere completa a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, far5 nici
rezerva sau restrictie, intelegem si accept5m cerinte referitoare Ia forma, continutul, instructiunile,
stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
3. 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;
4. documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta
noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
5. am inteles di am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritdrii Contractante, pe perioada
pregatirii Ofertei, pan5 in data limit5 de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in legatura
cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;
6. suntem de acord si acceptAm in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial
asociata documentelor achizitiei si accept5m aceeasi responsabilitate fat5 de Autoritatea Contractanta in
ce priveste aceste documente ca si cum not am fi pregatit aceste documente;
7. am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanta
inclusi in Contract ca baz5 pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activit5tilor si
transmiterea rezultatelor.

jintroduceti numeirug
Suntem de acord ca Oferta noastr5 sa" r5man5 valabil5 pentru o perioada de
zile de la data depunerii Ofertelor si c5 transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunz5tori. Suntem de acord
c5 aceasta poate fi acceptat5 in orice moment Inainte de expirarea perioadei mentionate.

Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului lintroduceri denumirea completd] in aceasta
procedur5 declar ca:
1. nu am facut si nu vom face nicio Incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a
depune sau nu o Ofert5 cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreun5 cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne afrarn In nici o situatie de conflict de interes,
asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 $i ne angaj5m s5 anunt5m imediat Autoritatea
Contractant5 despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evalu5rii Ofertelor cat si pe perioada
derul5rii Contractului
3. am citit si inteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
far5 a se limita Ia cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilateral5 din contract si accept5m
expres continutul lor si efectele lor juridice.
4. 'Dana' Ia Incheierea §i semnarea contractului de achizitie public5 de servicii aceasta Ofert5, impreun5 cu
comunicarea transmis5 de Autoritatea Contractant5 jintroduceti denumirea ,4utoritatii ContractanteL
prin care Oferta noastra este stability castigkoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
5. Preciz5m c5 nu depunem Ofert5 Alternativ5.
6. Intelegem ca Autoritatea Contractant5
a. nu este obligat5 s5 continue aceasta procedura de atribuire si c5 iii rezerv5 dreptul de a
anula procedura in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite Ia art. 212 $i 213
din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligat5 sa accepte Oferta cu cel mai sc5zut pret sau orice alt5 Ofert5 pe care o
poate prim i.
c. in niciun caz nu va fi r5spunz5toare pentru eventuate prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior si garantam c5 nu vom tine Autoritatea Contractant5 raspunz5toare
intr-o astfel de situatie.
7. Dac5 Oferta noastr5 va fi acceptat5, ne angaj5m s5 asigur5m o garantie de bun5 executie de
jintroduceti procentul stabilit inkknuntul de participare] din pretul Contractului.
8. Confirmarn ca nu particip5m in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta Ofert5 in nicio alt5 Ofert5 indiferent sub ce form5 (individual, ca membru Intr-o
asociere, in calitate de subcontractant).
9. V5zand prevederile art. 57, art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr.
395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 preciz5m c5 partile/informatiile din
Propunerea Tehnic5 si din Propunerea Financiar5 prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu
prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial
dreptul de proprietate
intelectual5:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnic5 sau Propunerea Financiar5
jintroduceti nurOrul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr.

1.

.... jintroduceti inforrnatiaj

2.

.... jintroduceti informaria)

De asemenea, in virtutea art. 57 din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, preciz5m
ca motivele pentru care p5rtile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnic5
din
Propunerea Financiar5 sunt confidentiale sunt urmatoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din
Propunerea Tehnic5 i din Propunerea Financiara sunt confidentiale

1.

.... jprezentatiinotiviiq

2.

....

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

fprezentati motivug

Formular centralizator de preturi
A se transmite pe hartie cu antetul operatorului economic care depune oferta

CENTRALIZATOR PRETURI - ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

De la data semnarii contractului pana. la 31.12.2021

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Data

Tip investigatie

Nr. servicii
estimat
Examen clinic general
220
Examen psihologic
220
Electrocardiograma
220
Glicemie
220
Hemograma
220
Audiometrie
19
Examen oftalmologic
220
Examen serologic
1
Fi§a de aptitudine
220
TOTAL

/

Pret unitar
LEI Ward TVA)

Pret total
LEI (fang TVA)

/
, in calitate de

, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)

Formular nr.4

Formular GBE - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeazd garantia
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subject: Garantie nr.
Garantie financiard pentru buna executie a contractului de achizitie publica (denumirea
contractului)
nr. (numdrul contractului)
Lot
Cu privire la contractul de achizitie publicd sus mentionat, incheiat
intre
.(denumirea prestatorului), in calitate de prestator Si Autoritatea
Contractanta : Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi,
subsemnatii
(denumirea institutiei financiare), avand sediul inregistrat la
(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligdm prin prezenta
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate, i irevocabil fatd de achizitor sa platim orice alma cerutd de acesta, pand la
concurenta sumei de
.(cuantumul garantiei de blind executie), reprezentand 10%
din pretul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuatd in lei, in contul specificat de cave Autoritatea contractantd. Plata se va face
in termenul mentionat in cerere.
Prezenta garantie este valabild pand la data de
In cazul in care partile
contractante sunt de acord sd prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sd modifice
unele prevederi contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie,
se va obtine acordul nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-i valabilitatea la
termenul specificat.
Legea aplicabild acestei garantii este legea romana. Orice disputa legatd de prezenta garantie va
fi deferita instantelor competente material din Romania.
Nume:

Functie:

Semnatura :

Data:
Numele i functia persoanei/persoanelor care semneazd in numele institutiei financiare trebuie indicate

Now: In cazul in care garantia de buna executie va fi constituita de catre o societate de asigurari,
prezentul formular va fi completat cu urmatoarea fraza: "Clauzele prevazute in conditiile de
asigurare din cuprinsul Pol4ei de asigurare de garantie de bunt: executie nu sunt opozabile
Beneficiarului — Judetul Iasi."

