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Scrisoare de intentie

Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentione

achizitioneze

Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IASI — CONSOLIDAREA
CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI PENTRU PREVENIREA SI
COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191, prin achizitie directs si invita pe cei interesati sa
depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Want nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi, telefon 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie directs;
4. Sursa de finantare: FEDR — POIM 2014-2020, Axa prioritara 9 — Protejarea sanatatii
populatiei in contextul pandemiei de COVID-19, prin prioritatea de investitii 9a — Investitii
In infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea Ia nivel national,
regional si local, reducand inegalitatile In ceea ce priveste starea de sanatate si
promovand incluziunea socials prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale
si de recreere, precum si trecerea de Ia serviciile institutionale la serviciile prestate de
comunitati, Obiectivul specific 9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 ce vizeaza promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii
de reactie la criza de sanatate publics cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2,
Bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.
5. Valoarea estimata: 9000 lei fara TVA;
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

7. Cod CPV: 79212100-4 — Servicii de audit financiar (Rev. 2);
8. Durata contractului de Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID
IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATI1 UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COV1D-19, cod SMIS 138191 va fi de la data
semnarii contractului pans la data de 31 decembrie 2021. Durata contractului de servicii se
poate modifica in cazul in care se va modifica durata de implementare a proiectului.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de Ia data depunerii ofertelor.
10. Data limita de depunere a ofertelor: 14.07.2021, ora 10.00.
11. Conditii contract: Garantia de build executie a contractului se va constitui in cuantum de
5% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din
proiectul de contract. (Formular 6 — model de scrisoare de garantie de buns executie).
12. Oferta va contine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunere tehnica si propunere
financial*
Propunerea tehnica va respecta cerintele solicitate prin caietul de sarcini, va detalia
modul de indeplinire a acestora si va contine toate documentele solicitate prin
caietul de sarcini nr. 20738/18.06.2021.
In cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta si urmatoarele documente:
- grafic de prestare a activitatilor — graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr. 20738/18.06.2021;
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale — formular
3;
- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara ca Ia elaborarea ofertei
sale a tinut cont de obligatiile referitoare Ia conditiile de munca si protectia muncii formular 4.
Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele documente:
- Formularul de oferta — formularul 5.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA, cu TVA explicitat separat.
13. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generala in format tiparit prin servicii postale/de
curierat/prin Iivrare directs Ia: sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ul Stefan cel Mare si
Slant nr. 69, Iasi, - Registratura — Camera 101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel:
LUNI — J01: 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail
achizitii.publice@icc.ro , pans Ia data limita de depunere a ofertelor.
14. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi
www.icc.ro - sectiunea „Achizitii publice - Licitatii", de pe site-ul http://sicap-prod.eIicitatie.ro/pub, sectiunea Publicitate-anunturi sau poate fi obtinuta in format electronic de
2

la sediul autoritatii contractante, Judetul la§i - Consiliul Judetean la§i, Directia Achizitii
Publice.
DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminita MU$CHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii
in solidar cu intocmitorul inscrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Mariana PIETRARU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii
in solidar cu intocmitorul inscrisului

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
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DOCUMENTATIA DE ATRIBP
a contractului de achizitie publics de
Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IASI CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191

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

t,/

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de audit financiar pentrupoiectul COMBAT COVID IASI CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si
in solidar cu intocmitorul inscrisului
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Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
• SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA II - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale oblig atorii.
• SECTIUNEA III - Formulare si modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336. www.icc.ro

DIRECTO PRO1ECTg $1 PEZVOLTARE DURABILA

N rit e

Nr. de exemplare: f

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia serviciilor de audit financiar pentru proiectul
COMBAT COVID IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE
DIN JUDETUL IASI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS
138191
INFORMATII GENERALE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului si constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza carora operatorii
economici isi vor elabora oferta. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii.
Autoritatea contractanta considers ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate
privind serviciile ce se doresc a fi achizitionate in cadrul proiectului COMBAT COVID IASI —
CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI PENTRU
PREVENIREA $1 COMBATEREA COVID-19, finantat prin Programul Operational Infrastructure
Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de
COVID-I9, Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,
Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
DURATA CONTRACTULUI
Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar va fi pe parcursul perioadei de
implementare a proiectului COMBAT COVID
— CONSOLIDAREA CAPACITATII
UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA
COVID-19.
Durata prezentului contract de servicii este de la data semnarii contractului pana la data de
31 decembrie 2021 (estimate la 4 luni de la semnarea contractului). Durata contractului de servicii
se poate modifica in cazul in care se va modifica durata de implementare a proiectului.
BENEFICIAR
Autoritatea contractanta: Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si
Sfant, nr.69, Iasi, Romania, lider in cadrul Parteneriatului dintre U.A.T. Judetul Iasi si Spitalul
Clinic de Neurochirurgie prof. dr. Nicolae.Oblu Iasi, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta
Maria Iasi, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie
Cuza-Voda Iasi, Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Elena Doamna Iasi.

5

CONTEXT
Consiliul Judetean Iasi implementeaza proiectul COMBAT COVID
— CONSOLIDAREA
CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IA I PENTRU PREVENIREA BSI
COMBATEREA COVID-19, finantat prin Programul Operational Infrastructure Mare 2014-2020,
Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COV1D-19, Cod apel:
POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Partenerii proiectului sunt:
U.A.T JUDETUL IASI
SPITALUL CLINIC DE URGENTA "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IASI
SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,SF. MARIA"
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA — GINECOLOGIE "CUZA VODA"
SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ELENA DOAMNA
Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitatii de reactie $i raspuns in timp util si
eficient al sistemului medical public din judetul Iasi in contextul epidemiei de coronavirus COVID
19 prin dotarea unitafilor sanitare cu echipamente specializate de protectie, aparatura si dispozitive
medicale.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dotarea cu aparatura si dispozitive medicale a cinci unitati sanitare publice din Judetul Iasi pentru
crearea unei capacitati adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARSCoV2.
2. Dotarea cu echipamente specializate de protectie a cinci unitati sanitare publice din Judetul Iasi in
contextul epidemiei de coronavirus.
Valoarea totala a proiectului
Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 40.032.057,08 lei (patruzeci de milioane treizeci
i cloud. mii zero cincizeci si sapte lei si opt bani), du a cum urmeaza:
Vatoarea
total&

Valoarea totala
eligibila

Vatoarea eligibila
nerambursabila din FEDR

Vatoarea eligibila
nerambursabila din
bugetut national

Vatoarea cofinantarii eligibile
a Beneficiarutui

Vatoarea
neeligibila
inctusiv
NA

(lei)

(Lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

40.032.057,08

40.032.057,08

100

40.032.057,08

100

0

0

0

0

0,00

AM acorda din Fondul European de Dezvoltare Regionala o finantare nerambursabila in sums
maxima de 40.032.057,08 lei, echivalenta cu 100% din valoarea totala eligibila aprobata.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului it reprezinta achizitionarea de servicii de audit financiar pentru
proiectul COMBAT COVID
— CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE
DIN JUDETUL
PENTRU PREVENIREA COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191.
Activitatea de audit financiar (iunie 2021-decembrie 2021) a proiectului finantat in cadrul
POIM 2014-2020 are rolul de a verifica data sumele cheltuite, solicitate la rambursare, au fost
necesare pentru realizarea proiectului, sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul
proiectului, sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, sunt efectuate
platite de beneficiar pe parcursul perioadei de eligibilitate, sunt inregistrate in contabilitatea
beneficiarului avand la baza documente justificative, identificabile
verificabile, dovedite prin
documente originale. In urma verificarilor contractantul va emite un numar de 3 rapoarte de audit in
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care va surprinde dna cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si
financiare ofertate si potentiala dubla finantare a unei cheltuieli. Pentru operatiunile specifice
proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte.
Obiectul principal al contractului este reprezentat de prestarea serviciilor de audit financiar
pentru realizarea proiectului la un nivel calitativ superior, in concordanta cu prevederile legislatiei
in vigoare, prin auditor financiar.
Standarde $i etica
Auditorul va indeplini acest angajament in conformitate cu:
•
Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS") Misiuni pe ba75 de
proceduri convenite emis de catre IFAC si adoptat de catre CAFR;
•
Codul etic emis de catre IFAC
adoptat de catre CAFR. Desi ISRS 4400 prevede ca
independenta nu este o cerinta pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de
Management solicits ca auditorul sa respecte de asemenea cerintele de independenta
prevazute de Codul etic.
Auditorul financiar poate fi persoana fizica sau firma de audit, si trebuie sa fie autorizat
conform legislatiei in vigoare de CAFR (Camera Auditorilor Financiari din Romania, membra a
Federatiei Internationale a Contabililor - IFAC), sa detind viza de membru activ al CAFR pe anul
curent, si sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si
competenta profesionala a CAFR. Anual, auditorul isi va reconfirma statutul de membru al CAFR.
Note 1: In contractul de servicii de audit se va include si clauza rezilierii unilaterale a
contractului de catre beneficiar in cazul in care pe durata prestarii serviciilor auditorului financiar
independent i s-a retras si/sau nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR
juridice care pot audita fonduri europene si
sau este exclus din lista persoanelor fizice
alte fonduri nerambursabile de la alti donatori.
Prestatorul va semna un Acord de confidentialitate cu privire la pastrarea
confidentialitatii informatiilor furnizate de beneficiar. Auditorul trebuie sa aiba o atitudine
impartia15, sa asigure confidentialitatea informatiilor la care are acces pe durata misiunii de audit,
sa isi desfasoare activitatea intr-un mod onest responsabil.
Se vor intocmi rapoarte de audit la fiecare cerere de rambursare un raport final de
audit la finalizarea proiectului. Fiecare raport elaborat de catrc auditorul financiar independent va
fi insotit de o declaratie pe propria raspundere a acestuia, din care sa rezulte ca are calitatea de
auditor financiar recunoscut de CAFR
In cazul unor vizite/verificari/controale/audituri asupra modului de implementare a
proiectului efectuate de catre Organismul Intermediar - Directia
Regionala de In fras true tur,d e Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Infrastructure Mare — AM POIM, precum si de Autoritatea de Certificare si Plata,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau oricare alt organism abilitat si / sau oricare alte
persoane autorizate in acest sens de catre acestea, Auditorul financiar independent ofertant se va
prezenta la aceste vizite/ verificari/ controale/ audituri si va oferi suport beneficiarului la cererea
express a acestuia.
ATRIBUTIILE $1 RESPONSABILITATEA PARTILOR CONTRACTANTE
Atributiile si responsabilitatea Beneficiarului
Beneficiarul, in procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea
cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului, in
conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare
transmiterea acestora la OI
POIM — Directia Regionals de Infrastructure Baeau in vederea autorizarii plAtii cheltuielilor
eligibile.
Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului documentele prevazute in termeni de
referinta, dupe cum urmeaza:
3
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- Contractul de finantare 556/19.05.2021 si anexele sale;
- Registrele si inregistrarile contabile;
- Once alte documente relevante auditarii de proiect.
Atributiile si responsabilitatea Prestatorului
Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreate si de emiterea cave
Beneficiar a rapoartelor intermediare si a raportului final privind constatarile factuale. Pentru
serviciile si datele puse la dispozitia prestatorului exists obligativitatea prezentei prestatorului la
sediul achizitorului, uncle se vor consulta documentele originale necesare intocmirii rapoartelor
de audit. Toate cheltuielile necesare intocmirii rapoartelor de audit trebuie suportate de catre
prestator, inclusiv consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare si altele asemenea.
Auditorul are obligatia sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare
la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu competente
in controlu] si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale
aferente acestora.
Rapoartele de audit intocmite de catre auditorul financiar extern confirms faptul ca toate
cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si:
•
Sunt necesare pentru realizarea proiectului;
•
Sunt prevazute in contractul de finantare nr. 556/19.05.2021;
•
Sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv
utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport optim costlbeneficiu (rezonabilitatea
preturilor conform prevederilor OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare);
•
Sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sal, data este cazul;
•
Cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
•
Sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/partenerului avand la baza documente
justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente
originale.
•
Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La
constituirea analiticului se va utiliza, pe Tanga simbolurile obligatorii conform normelor
privind organizarea contabilitatii in functie de tipul beneficiarului si codul SMIS al
proiectului;
•
Cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare
ofertate,
•
Beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicits la rambursare
contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii
documentelor de plata in valuta.
Atunci cand acelasi beneficiar destasoara mai multe proiecte in acelasi timp sau un
proiect primeste finantare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorul
financiar extern verifica potentiala dubla finantare a unei cheltuieli.
Raportul privind constatarile factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul unui
contract finantat prin POIM trebuie sa descrie scopul si procedurile agreate ale
angajamentului, suficient de detaliat incat sa permits Beneficiarului si Autoritatii de
Management sa inteleaga natura si aria de cuprindere a auditului si opinia de audit.
Rapoartele de audit vor fi aferente cererilor de rambursare depuse de catre beneficiar
Totodata, rapoartele de audit se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare: tate un audit
pentru fiecare cerere de rambursare intermediary si final's care va fi depusa. Prestatorul va
furniza un raport final de audit la finalizarea proiectului care va cuprinde concluziile privind toate
cererile de rambursare verificate de auditor pans la acea data, precum si cererea finals.
Nota: Utilizarea modelului de raport prezentat in Anexa este obligatorie.
Graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor
In acelasi timp cu inaintarea propunerii sale, prestatorul va prezenta o programare esalonata
in timp a etapelor necesare prestarii serviciilor ofertate, specificand in mod clar durata fiecarei
4
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etape necesare si eventual persoanele implicate.
Termenul de prestare pentru realizarea fiecarui raport de audit (intermediar si final) va fi de
maxim 15 zile lucratoare de la data notificarii data prin ordin de incepere a serviciilor de catre
autoritatea contractanta pentru elaborarea raportului.
Ofertantii vor avea in vedere ca toate documentele se vor verifica la sediul autoritatii
contractante / partenerilor din cadrul proiectului sau electronic. Autoritatea contractanta nu se
angajeaza sa transmita auditorului copii pe hartie in vederea indeplinirii obiectului prezentului
contract. Documentele originale necesare intocmirii rapoartelor de audit pot fi consultate la
sediul partenerilor din cadrul proiectului:
- Consiliul Judetean Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69;
- SPITALUL CLINIC DE URGENTA "PROF. DR. NICOLAE OBLU"
- SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII .,SF. MARIA"
- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
- SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA — GINECOLOGIE "CUZA VODA"
- SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA - GINECOLOGIE ELENA DOAMNA.
Rapoartele de audit se vor preda la sediul Consiliului Judetean Iasi, B-dul Stefan Cel Mare si
Sfant nr. 69, municipiul Iasi. Toate rapoartele documentele relevante ale proiectului vor deveni
proprietatea Consiliului Judetean Iasi. Rapoartele de audit se vor preda in 2 exemplare originale.
precum si scanat, in format .pdf, cu toate semnaturile stampilele necesare aplicate.
Auditorul financiar va fi obligat sa ofere suport beneficiarului pana is data obtinerii
rambursarii sumelor de bani in urma tuturor Cererilor de rambursare. Ulterior finalizarii
rapoartelor de audit, contractantul trebuie sa iii prevada, in mod obligatoriu prin oferta sa telmica
si financiara, un termen de prestare suplimentar de aproximativ 5 zile lucratoare pentru
eventualele clarificari din partea achizitorului si/sau a OI/AM POIM.
Cele doua termene de prestare mentionate mai sus trebuie sä se regaseasca in mod expres
in oferta tehnica si in oferta financiara inaintate de catre ofertant.
Personalul
Auditorul va trebui sa asigure personal calificat in vederea indeplinirii eficiente a tuturor
activitatilor solicitate in cadrul contractului, ca in final sa atinga obiectivele generale si specifice
ale contractului:
- 1 expert cheie — auditor financiar
- 1 expert cheie — expert contabil (expert contabil in conformitate cu legislatia in
vigoare in domeniul contabilitatii
Expertii trebuie sa fie independenti
sa nu se afle in conflict de interese in exercitarea
activitatilor. Pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru exper(ii propusi, ofertantul va depune
curriculum vitae si copii cu mentiunea "conform cu originalul" ale certificatelor de atestare a
calitatii de auditor, respectiv expert contabil. Cele doua calitati solicitate nu se pot cumula.
De asemenea, ofertantul va prezenta descrierea modului in care acesta
asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective).
Se va avea in vedere Ca functionarii publici sau orice alti angajati ai administratiei publice din
Romania nu pot fi selectati ca experti.
In cazul in care va fi nevoie, auditorul trebuie sa asigure si personal administrativ si de
suport pentru a sprijini activitatile, in vederea unei bune implementari a prezentului contract.
Toate costurile legate de personalul administrativ si de suport vor fi suportate de catre auditor si
incluse in pretul contractului, find indicate in mod corespunzator.
Personalul implicat din partea auditorului de proiect va trebui sa depuna toate diligentele
pentru o colaborare fructuoasa cu toate departamentele beneficiarului, precum si cu tertele
entitati implicate in derularea proiectului, respectiv prestatorii de servicii, parteneri de proiect,
etc.In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
Cheltuielile stint considerate eligibile daca stint in conformitate cu:
5
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(a) Legislatia nationals si europeana aplicabila.
(b) Contractul de Finantare 556/19.05.2021,
(c) Ghidul Solicitantului.
Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu conditia ca acestea sa fie cuprinse in
Cererea de Finantare si sa fie efectuate in termenii si conditiile prezentului Contract de Finantare.
Baza legala pentru stabilirea eligibilitatii cheltuielilor:
• Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire
a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 — 2020,
• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si a] Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala,
Fondul social european, Fondul de coeziune. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii
generale privind Fondul european de dezvoltare regionala. Fondul social european, Fondul de
coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006.
• Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in
cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legislatia national's si europeana in vigoare la data semnarii contractului de finantare;
• Instructiunile AM pentru contractile semnate dupe data publicarii acestora.
Pentru a fi eligibile in vederea finantarii prin POIM toate cheltuielile trebuie sa fie defalcate in
bugetul cererii de finantare, sa respecte prevederile HG 399/2015, sa corespunda obiectivelor POIm
si sa fie incluse in Cererea de finantare aprobata.
Conditii cumulative de eligibilitate a cheltuielii:
• sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii, intre 01.02.2020 si
31.12.2021, si conform HG nr. 399/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; se respects
perioada de implementare stability prin contractul de finantare care este corelata cu perioada de
eligibilitate a cheltuielilor — 01.02.2020-31.12.2021; perioada de eligibilitate a cheltuielilor
incepe de la data de 01.02.2020, in conformitate cu Regulamentul nr. 460/2020, art.2. par.3,
respectiv data de la care a fost prevazuta eligibilitatea cheltuielilor aferente situatiei de urgenta
cauzate de criza COVID-19. Vor fi eligibile exclusiv costurile aferente achizitiilor pentru
dotarile relevante in combaterea crizei sanitare care au fost angajate si platite incepand cu data
de 01.02.2020;
• sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului
in care acestea au fost emise on de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza
obligatia de plata si de documente justificative privind efectuarea platii si realitatea cheltuielii
efectuate, pe baza carora cheltuielile sa poata fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea
prevederilor art. 131 alin. (2) si (4) din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
• sa fie in conformitate cu prevederile programului;
• sa fie in conformitate cu contractul de finantare 556/19.05.2021 incheiat intre autoritatea de
management si beneficiar, cu respectarea art. 65 alin (11), art. 70. art. 71, art. 125 alin (1) si
art.140 din Regulamentul UE nr. 1303/2013;
• sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii;
• sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile;
• sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
In plus, o cheltuiala este eligibile dace activitatile proiectului pentru care se ramburseaza
cheltuiala nu au fost finantate in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare din
fond uri publice, altele decat fondurile proprii ale beneficiarului. Implementarea financiara se face
prin mecanismul rambursarii cheluielilor efectuate sau prin cel al decontarii cererilor de plata asa
cum prevede OUG 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
6
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EFECTUAREA PLATILOR
Platile se vor efectua in 3 trance egale, dupa predarea si receptia fiecarui raport de audit.
Conform graficului initial de rambursare a cheltuielilor, sunt prevazute 3 cereri de rambursare (3
rapoarte de audit). In cazul in care vor aparea cereri de rambursare suplimentare, in plus fate de
graficul de rambursare previzionat. acestea vor fi auditate fora a genera costuri suplimentare. Plaidle
se vor face pe baza facturilor emise, a rapoartelor de audit predate si a procesului verbal de receptie
a serviciilor, intocmit de comisia de receptie constituita.
Valoarea facturii va fi egala cu valoarea contractului de servicii impartita la numarul de
cereri de rambursare prev-azut initial in contractul de finantare (3 cereri de rambursare). Se va avea
in vedere ca ultima facture sa fie emisa in ultima lung de implementare a proiectului. Plata finala va
fi aferenta Raportului final (varianta intermediara) ce va cuprinde cererile de rambursare anterioare,
verificate pana la aceasta data, precum si cererea de rambursare finala (varianta intermediara).
DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract de servicii este de la data semnarii contractului si pana la data de
finalizare a proiectului, respectiv pana la data de 31 decembrie 2021. In cazul prelungirii duratei de
implementare a proiectului dupa data de 31.12.2021, durata contractului de servicii de audit
financiar se va prelungi in mod corespunzator, fard a modifica pretul contractului.
VALOAREA ESTIltL4TIVA- A CONTRACTULUI:
Bugetul maxim alocat pentru serviciile de audit financiar pentru proiect este de 9.000,00 lei,
exclusiv T.V.A, conform Bugetului proiectului - Activitatea: 5. Auditul financiar in cadrul
proiectului, Subactivitatea: 5.1 Achizitia si prestarea serviciilor de audit financiar in cadrui
proiectului, Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru
proiect, subcategorie 7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect. Oferta
financiara nu poate depasi bugetul alocat. Orice oferta care depaseste bugetul alocat va fi declarata
neconforma. Propunerea financiara va fi exprimata in lei fora TVA si TVA explicitat separat.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atrihuirea contractului este "pretul cel mai scazut-.

ANEXE
Anexa
Anexa 2

Termeni de referinta pentru verificarea cheltuielilor
. ile factuale cu privire la verificarea cheltuielilor
Model de Raport privind constatar
efectuate in cadrul unui Contract de finantare finantat prin Programul Operational
Infrastructure Mare 2014-2020

Director Executiv
Marieta AFILIPOAIE
ef Serviciu,
Marius T ASE

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
$i legalitAfii, in solidar cu intocmitorul lnscrisului

lmi asum in totalitate responsabilitatea
si leealitatii, in solidar cu intocmito

itudinii
scrisului

Manag r proiect,
Irina Oana Nagat
Imi asum in totalitatc responsabilitatea corecf udinii
si legalitatii. in solidar cu intocmitortai

Intocmit,
Angela Cecilia Ciobanu

imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea.
corectitudinea, legalitatea intoemirii aeestui inscris oficial J
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ANEXA 1 - Termeni de referinti pentru verificarea cheltuielilor Contractului de
Finantare finantat prin Programul Operational InfrastructurA Mare 2014-2020
I. PROCEDURI DE APLICAT
Scopul lucrarii - Proceduri de aplicat
In executarea procedurilor specifice prezentate, Auditorul poate aplica tehnici precum
interogatoriul si analiza, (re)calcularea, comparatia, alte verificari de precizie, observatii,
inspectarea inregistrarilor si a documentelor, inspectarea activelor si obtinerea de confirmari si alte
proceduri stabilite prin ISRS 4400. Auditorul obtine probe adecvate si suficiente din aceste
proceduri pentru a putea elabora un raport al constatarilor factuale. Probele constau in toate
informatiile utilizate de Auditor pe baza carora a ajuns la constatarile factuale si inregistrarile
contabile care stau la baza CR, cat $i alte informatii (financiare si non-financiare).
•
•

Cerinlele ce stau la baza dovezilor verificarii sunt:
Cheltuiala trebuie sa fie identificabila, verificabila si inregistrata in evidentele contabile ale
Beneficiarului,
Beneficiarul va permite Auditorului sa efectueze verificari ce au la baza documente
justificative pentru conturi, documente contabile si orice alt document relevant in finantarea
Proiectului. Beneficiarul ofera acces la toate documentele si la baza de date ce priveste
managementul tehnic si financiar al proiectului.

Auditorul va mentiona in cuprinsul Raportului constatarilor factuale daca a avut acces
nelimitat la informatii si documente si daca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate
pentru emiterea opiniei de audit.
Lista indicative a tipurilor $i naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le
poate avea cu ocazia verificarii cheltuielilor include:
1. Registrele contabile prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare (in format electronic si/sau hartie) precum Registrul jurnal, Balante de verificare analitice
$i sintetice, Fise de cont pentru operatiuni diverse, Note de contabilitate, evidente salariale, Note de
receptie si constatare de diferenle, registrele mijloacelor fixe si alte informatii contabile relevante;
2. Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate.
3. Dosarul achizitiilor publice constituie conform prevederilor OUG nr. 98/2016, in functie de
tipul procedurilor de achizitie publica derulate de catre Beneficiar (documentatiile
ofertele pentru licitatii si rapoartele de evaluare);
4. Contracte si formulare de comanda;
5. Dovada prestarii serviciilor precum rapoarte de activitate aprobate, Situatii de lucrari / situatii de
plata
6. Dovezi de nature financiar — contabila ale Beneficiarului pentru inregistrarea cheltuielilor precum
facturi, bonuri fiscale, deconturi, bonuri de consum;
7. Dovezi de plata ale Beneficiarului precum extrase bancare, ordine de plata, efecte comerciale
(CEC, BO), ordine de compensare, chitante, bonuri fiscale;
8. Procese verbale de receptie finale $i partiale;
9. Dovada primirii bunurilor precum documente de receptie de la furnizori; Procese verbale de
punere in functiune,
10. Inregistrarile privind salariile si personalul Beneficiarului precum si contractele de munca
aferente personalului Beneficiarului, statul de salarii, fisele de pontaj, time-sheet-uri cu timpul
efectiv lucrat in cadrul proiectului avizate de managerul de proiect;
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11. Decizia prin care angajatul este desemnat sa faca parte din echipa de implementare
si atributiile ce ii revin in cadrul proiectului, Decizia interna prin care se desemneaza un alt
angajat al Beneficiarului sa efectueze munca anterior efectuata de angajatul in proiect;
12. Atte documente: foi de parcurs. bilete de transport. bonuri cantita-ti fixe carburant auto,
ordine de deplasare, liste de inventar, etc.
Aceasta lista poate varia in functie de natura cheltuielilor.
In plus, dovezile trebuie sa fie disponibile in format documentat, fie pe hartie, electronic sau
alta forma $i sa fie disponibile pentru verificare. De preferat, dovezile trebuie sa fie obtinute din
afara entitatii. Daca sunt generate intern, sunt mult mai de incredere daca au facut obiectul
controlului $i aprobarii.
II. PROCEDURI SPECIFICE DE REALIZAT
1. Proceduri Generale
1.1. Termenii $i conditiile Contractului de finantare
Auditorul obtine o intelegere suficienta a termenilor $i conditiilor Contractului de finantare
prin analiza Contractului de finantare, inclusiv anexele la contract, alte informatii relevante, precum
si prin verificari la Beneficiar. Auditorul se va asigura ca va obtine o copie completa a
Contractului de Finantare, a anexelor sale si a actelor aditionale (semnate de catre Beneficiar $i de
care Autoritatea de Management $i Organismul Intermediar). Auditorul acorda o atentie sporit5
Anexelor care con/in descrierea proiectului, monitorizarea si controlul, prefinantarea, rambursarea
cheltuielilor.
Dac5 Auditorul considera ca termenii $i conditiile verificate nu sunt suficient de
Clare, aceasta este obligat sa solicite clarificari Autoritatii de Management / Organismului
Intermediar / Beneficiarului.
Auditorul va obtine si va verifica si copii ale Rapoartelor de Progres trimestriale/finale.
1.2. Cererile de rambursare aferente Contractului de finantare
Auditorul va verifica daca Cererile de Rambursare sunt conforme cu prevederile din Contractul de
finantare (corespund modelului prezentat in Instructiunile emise de AM POIM, acopera intregul
proiect).
1.3. Regulile contabile si de pastrare a inregistrarilor
Conform Contractului de finantare, Beneficiarul are obligatii in ceea ce priveste evidenta
contabila aferenta Proiectului. Auditorul va verifica daca evidentele contabile ale Beneficiarului
sunt in conformitate cu regulile contabile si de pastrare a inregistrarilor specificate in Contractul de
finantare. Auditorul verifica:
•

•

daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost inregistrate cronologic. atat in
sistemul contabil at Beneficiarului cat si in Cererea de rambursare, $i sistematic in
conturile analitice distincte ale proiectului in conformitate cu prevederile contractului de
finantare
daca cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost incadrate corect in
capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul proiectului, daca sunt conforme cu bugetul
proiectului $i sunt sustinute prin documente justificative corespunzatoare

•

daca Beneficiarul va utiliza principiul dublei inregistrari in contabilitate:

•

daca Beneficiarul tine o evidenta contabila analitica a proiectului, utiliz5nd conturi analitice
distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in
conformitate cu dispozitiile legale.
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Scopul este de:
• a evalua daca o verificare eficienta si efectiva a cheltuielilor este fezabila;
• a raporta exceptii importante si puncte slabe cu privire la contabilitate, pastrarea
inregistrarilor, cerintele documentatiei, astfel incat Beneficiarul sa poata intreprinde masuri
ulterioare pentru corectarea si imbunatatirea acestora pe perioada de implementare ramasa a
Proiectului.
1.4. Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate si inregistrarile Beneficiarului
Auditorul va verifica daca informatiile din CR se reconciliaza cu sistemul de contabilitate si
inregistrarile Beneficiarului (ex. Balanta de verificare, inregistrari din conturile analitice si
sintetice).
1.5. Ratele de schimb
Acolo unde este cazul si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, Auditorul verified data
au fost aplicate rate de schimb corecte pentru sumele in valuta.
2. Proceduri de verificare a conformitatii cheltuielilor cu bugetul si proceduri
analitice
2.1. Bugetul Contractului de finantare
Auditorul realizeaza o revizuire analitica a categoriilor de cheltuieli din CR si verified:
•

•

daca bugetul din CR corespunde din punct de vedere valoric si al categoriilor de cheltuieli
cu bugetul din Contractul de finantare (autenticitatea si autorizarea bugetului initial) si daca
cheltuielile realizate au fost prevazute in bugetul Contractului de finantare;
daca suma totala solicitata la plata de Beneficiar nu depaseste finantarea nerambursabild
maxima prevazuta in Contractul de finantare, precum sumele totale prevazute pe categorii
de cheltuieli.

2.2. ModificAri aduse Bugetului Contractului de finantare
Auditorul verified' daca:
- orice amendament la bugetul Contractului de finantare este in conformitate cu conditiile
pentru astfel de amendamente, respectiv va lua in considerare actele aditionale la Contractul
de finantare incheiate, inclusiv daca se aplica necesitatea unui act aditional la Contractul de
finantare.
- modificarile intervenite in bugetul estimat al proiectului s-au racut in limita stability de
AM Intre capitole bugetare, inclusiv prin Ghidul So]icitantului, cu justificarea motivelor care
au condus la acestea.
3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate
3.1. Categoriile si tipurile de cheltuieli:
Cheltuielile solicitate de Beneficiar spre rambursare in CR sunt prezentate in categoriile de
cheltuieli din Contractul de finantare.
Categoriile de cheltuieli pot fi defalcate in tipuri de cheltuieli individuale. Forma si natura
documentelor suport (de ex. o plata, un contract, o factura etc) si modul in care cheltuiala este
inregistrata (adica registrul jumal) variaza in functie de tipul si natura cheltuielilor, si a tranzactiilor
care le-a generat. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflecta valoarea contabila (sau financiara) a
tranzactiilor de baza care le-au general, indiferent de tipul si natura actiunii sau tranzactiei in cauza.
3.2. Selectarea tipurilor de cheltuieli:
Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de cheltuieli incluse in CR.
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3.3. Verificarea cheltuielior selectate:
Auditorul verifica cheltuielile prin executarea procedurilor mentionate si raporteaza in Raport
toate constatarile factuale si exceptiile rezultate in urma acestor proceduri. Exceptiile verificarii cu
privire la verificarca cheltuielilor reprezinta toate devierile descoperite pe parcursul rcalizarii
procedurilor de verificare.
In toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (cstimat) al exceptiilor in
termeni de cheltuieli neeligibile.
3.4. Eligibilitatea costurilor
Auditorul va verifica eligibilitatea ficcarci cheltuieli pentru o tranzactie sau actiune selectata
cu termenii si conditiile Contractului de finantare.
In acest sens, Auditorul va tine cont de prevederile Ghidului Solicitantului, de clauzelc
Contractului de finantare, de instructiunile AM POIM, precum si de alte dispozitii legale aplicabile.
/) Costuri realizate
Auditorul verifica daca costul pentru o tranzactie sau actiune selectata a fost realizat si daca a fost
asumat de catre Beneficiar. In acest stop, Auditorul va examina documentele justificative mentinute
de Beneficiar (ex: contracte, facturi), cat si dovada platii. De asemenea. Auditorul va verifica
dovada receptiei bunurilor livrate, serviciilor prostate, a lucrarilor executate, precum si existenta
activelor, dupa caz.
2) Separarea exercitiului financiar — Perioada de implemenlare
Auditorul verifica daca pentru o tranzactie sau actiune selectata costul a fost realizat dc Beneficiar
pe perioada de implemcntarc a Proiectului.
3) Buget
Auditorul va verifica daca pentru a tranzactie sau actiune selectata costul este cuprins in Buget.
4) Inregistrari
Auditorul va verifica daca pentru o tranzactie sau actiune cheltuielile au fost inregistrate
corespunzator in sistemul contabil al Beneficiarului, in conformitate cu standardele cantabile din
Romania, cu contabilitatea de gestiunc a Beneficiarului, cu prevederile Contractului de Finantare.
5)
Documente justificative
Auditorul va verifica daca pentru o tranzactie sau actiune selectata cheltuielile sunt sprijinitc de
evidente adecvate si documente suport justificative.
6) Evaluare
Auditorul va verifica daca valoarea monetara a cheltuielii pentru o tranzactie sau actiune selectata
corespunde cu documentele justificative (ex. facturi, stat de plata) si sunt folosite ratele de schimb
corespunzatoare, acolo undo este cazul.
7) Clasificare
Auditorul va examina natura cheltuielii pentru o tranzactie sau actiune selectata si va verifica daca
aceasta a fost clasificata corcspunzator in CR.
Eligibilitatea cheltuielilor cu salariile personalului Unitatii de Implementare a
Proiectului
In bugetul Proiectului a fost inclusa o valoare aferenta salariilor personalului UIP din
cadrul spitalelor — partenere participants la proiect. Auditorul verified respectarea cerintelor din
Contractul de finantare pentru cheltuielile cu salariile UIP efectuatc de Beneficiar si solicitate la
rambursare in cererile de rambursarc (daca sc incadreaza in valoarea maxima alocata; daca exista
documente justificative pentru sustinerea cheltuielilor - contracte de munca, acte aditionale la
contractul de munca, organigrama UIP, fie de post, CV—uri, state de plata, centralizatoare
salarii, raport cheltuicli cu salariile, file dc pontaj, documente justificative aferente platilor —
ordine de plata, extrase de cont avizate de banca/trezorerie).
3.5. Rezerve pentru cheltuieli diverse si neprevazute
Auditorul va verifica daca exista rezerve pentru cheltuieli diverse si neprevazute prevazute
in bugetul din Contractul de finantare si daca Beneficiarul, pentru a le folosi, a obtinut in prealabil o
aprobare scrisa din partea Autoritatii de Management.
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3.6. Costuri ne-eligibile
Auditorul va verifica data cheltuiala pentru o tranzactie sau actiune selectata nu se raporteaza
la un cost neeligibil. Auditorul va verifica daca cheltuiala include anumite taxe, inclusiv TVA.
3.7. Veniturile Proiectului
Auditorul va verifica daca veniturile care trebuie atribuite Proiectului (incluzand printre altele
finantarile nerambursabile si alte venituri obtinute de Beneficiar in contextul Proiectului, precum
dobanda acumulath in contul destinat sumelor de prefinantare) au fost alocate Proiectului si
inregistrate corect in evidentele contabile aferente Proiectului. In acest scop, Auditorul examineaza
documentele obtinute de la Beneficiar.
3.8.

Achizitiile publice

Auditorul va verifica:
• daca atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrari s-a realizat in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale si europene in vigoare.
• daca atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului s-a realizat cu
respectarea urmatoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoa§terea reciprock
transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor publice, asumarea raspunderii.
La analiza conformitatii achizitiilor publice desf4urate de Beneficiar cu legislatia
aplicabila in domeniul achizitiilor publice, auditorul va avea in vedere urmatoarele etape si
operatiuni, in functie de procedura de achizitia publica derulata de Beneficiar:

Nr.crt
1

Etapa
intocmirea
programului
achizitiilor publice

-

2

Elaborarea documentatiei de
atribuire

-

3

Chemarea la competitie

-

Operatiunea
identificarea necesitAtii;
estimarea valorii;
punerea in corespondenta cu CPV/CPC;
ierarhizarea;
alegerea procedurii;
elaborarea calendarului;
definitivarea si aprobarea programului;
daca se impune, elaborarea $i transmiterea anuntului de
intentie.
stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei
descriptive;
stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a
criteriilor de selectare;
selectarea criteriului de atribuire
daca este cazul, solicitarea garantiei de participare;
completarea Fi$ei de date a achizitiei;
stabilirea formularelor §i modelelor nestandardizate;
anunt care Ministerul Finantelor Publice privind
verificarea procedurala;
definitivarea documentatiei de atribuire.
publicarea anuntului de participare;
punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire;
faspuns la solicitarile de clarificari;
reguli de participare $i de evitare a conflictului de interese.
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4

Derularea procedurii de atribuire

5

Atribuirea contractului de
achizitie publica sau incheierea
acordului- cadru

6

incheierea dosarului
de
achizitie publica
Derularea contractului sau
acordului-cadru

7

8

Finalizarea contractului

-

daca este cazul, primirea candidaturii $i selectarea
candidatilor;
daca este cazul, derularea rundelor de discutii;
termen pentru elaborarea ofertelor;
primirea ofertelor;
deschiderea ofertelor;
examinarea $i evaluarea ofertelor;
stabilirea ofertei ca$tigatoare;
anularea nrocedurii_ daca este cazul
notificarea rezultatului;
perioada de asteptare;
daca este cazul, solutionarea contestatiilor;
semnarea contractului sau incheierea acordului-cadru;
transmiterea spre publicitare a unui anunt de atribuire.
definitivarea dosarului de achizitie

-

daca este cazul, constituirea garantiei de buns executie;
intrarea in efectivitate;
indeplinirea obligatiilor asumate $1 receptii partiale.

-

receptie finala;
daca este cazul, eliberarea garantiei de bung executie.

Auditorul va mentiona in raportul de audit daca a identificat cazuri de neconformitate cu
procedurile de achizitii
va raporta impactul for financiar in termini de cheltuieli eligibile
neeligibile.
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ANEXA 2
RAPORTUL PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTULUI
(model)
Raportul privind constatArile factuale cu privire la verificarea cheltuielilor
efectuate in cadrul Contractului de finantare finantat prin POIM

<Numele persoanei/perosanelor de contact>, <Pozitia>
<Numele Beneficiarului>
<Adresa>
<zi luna an>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>
In conformitate cu contractul nostru datat <zi luna an> cu <numele beneficiarulw> „Beneficiarul"
si Termenii de referinta atasati (Anexa 1 a acestui Raport), va furnizam Raportul Constatarilor
Factuale („Raportul"), referitor la CR atasata pe care ati fumizat-o pentru perioada <zi luna an — zi
luna an> (Anexa 2 a Raportului). Ati solicitat realizarea anumitor proceduri in legatura cu CR si cu
contractul de finantare nr. 556/19.05.2021 - proiect "COMBAT COVID
— CONSOLIDAREA
CAPACITATII UNITATILOR SANTTARE DIN JUDETUL IASI PENTRU PREVENIREA SI
COMBATEREA COVID-19",cod SMIS 138191 - „contractul de finantare". Raportul este alcatuit din
aceasta scrisoare si detaliile Raportului prevazute in capitolele 1 si 2.
Obiectiv
Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea cheltuielilor
efectuate in cadrul contractului de finantare semnat intre dumneavoastra si ,Autoritatea de
Management/Organism Intermediar" POIM. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri
specifice agreate si emiterea unui raport al constatarilor factuale emis pe baza procedurilor realizate,
ale caror rezultate vor folosi Autoritatii de Management/Organismului Intermediar-DRI POIM
pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor executate de noi.
Obiectivul acestui angajament este verificarea de catre auditor a faptului ca sumele (cheltuielile)
solicitate de Beneficiar in cererile de rambursare pentru actiunile finantate de contractul de finantare
au fost efectuate („realitatea desfasurarii"), sunt exacte (,exactitate") si eligibile si transmiterea
catre Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate. Eligibilitate inseamna ca
finantarea nerambursabila fumizata a fost cheltuita in conformitate cu temenii si conditiile
contractului de finantare.
Standarde si Etica
Angajamentul nostru s-a realizat in conformitate cu:
- Standardul International privind serviciile conexe („ISRS") 4400 Angajamente pentru
realizarea procedurilor agreate privind informatiile financiare emis de catre Federatia
Intemationala a Contabililor („IFAC") si adoptat de catre CAFR
— Codul etic emis de catre IFAC.
— Termenii de referinta - Anexa 1 a acestui Raport;
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Desi ISRS 4400 prevede ca independenta nu este o cerinta pentru angajamantele privind procedurile
agreate, Autoritatea de Management/Organismul Intermediar solicita ca auditorul sa respecte de
asemenea cerintele de independenta prevazute de Codul etic.
Scop si Procedurile realizate
Asa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite in Anexa Termenilor de Referinta
pentru acest angajament si am raportat constatarile noastre factuale cu privire la aceste proceduri in
capitolul 2 at acestui Raport.
Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de catre Autoritatea de Management si
procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management POIM /
Organismul Intermediar DRI POIM in a evalua data cheltuielile solicitate de Beneficiar in CR
atasate au fost realizate (..realitatea desfasurarii"), sunt exacte (_exactitate-) si eligibile in
conformitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.
Deoarece procedurile intreprinse de noi nu reprezinta un audit sau o revizuire realizata in
conformitate cu Standardele internationale de audit sau Standardele internationale privind
angajamentele de revizuire, noi nu exprimam nici o asigurare cu privire la CR atasate.
Daca am fi intreprins proceduri aditionale sau data am fi realizat un audit sau o revizuire a
declaratiilor financiare ale Beneficiarului in conformitate cu Standardele internationale de audit, alte
elemente, ar fi putut fi supuse atentiei noastre, care v-ar fi fost raportate.
Sursele informatiilor
Raportul prevede informatiile furnizate de managementul Beneficiarului in legatura cu intrebarile
specifice sau care au fost obtinute sau extrase din sistemele informatice si contabilitate ale
dumneavoastra.
Constatari factuale
Cheltuielile totale care reprezinta subiectul acestei verificari se ridica la suma de <xxxxxx> lei.
Cheltuielile totale sunt egale cu suma totala a cheltuielilor raportate de Beneficiar in CR prezentate
in Anexa 1 a acestui raport.
Detaliile constatarilor noastre factuale inclusiv un tabel rezumat at cheltuielilor neeligibile sunt
prezentate in capitolul 2 at acestui Raport.

Utilizarea acestui Raport
Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit in obiectivul de mai sus.
Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidentiala a Beneficiarului si a Autoritatii
de Management POIM / DRI POIM si exclusiv pentru scopul transmiterii catre Autoritatea de
Management/DRI in conformitate cu cerintele prevazute in Contractul de finantare. Acest Raport nu
poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de Management/DRI pentru alt stop si nici nu
poate fi distribuit altor parti.
Autoritatea de Management/DRI poate face cunoscut acest Raport altor parti care au drepturi
reglementate de a-1 accesa, in special Comisia Europeana. Oficiul European de Lupta Antifrauda si
Curtea Europeana a Auditorilor.
Acest Raport se bazeaza doar pe CR specificate mai sus si nu se extinde asupra altor declaratii
financiare ale Beneficiarului.
Asteptam cu interes discutarea acestui Raport cu dumneavoastra si va stam la dispozitie cu orice
alte informatii suplimentare sau sprijin pe care it solicitati.
Cu consideratie,
<zi luna an>
<numele auditorului>
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Raportul Constatarilor Factuale
Proiectul "COMBAT COVID
- CONSOLIDAREA C'APACITATII UNITATILOR SANITARE
DIN JUDETUL L4SI PENTRU PREVENIREA COMBATEREA COVID-19",
cod SMIS 138191, Contract de finantare nr. 556/19.05.2021

DETALIILE RAPORTULUI
CAPITOL I. INFORMATII DESPRE CONTRACTUL DE FINANTARE
[Capitolul 1 trebuie sa includa o scurta prezentare a contractului de finantare si a proiectului,
structura de implementare a Beneficiarului, buget si informatiile financiare cheie.]
CAPITOL II. PROCEDURILE REALIZATE SI CONSTATARILE FACTUALE
[Acest punct va include o scurta descriere a verificarilor efectuate, a procedurilor urmate si
a informatiilor utilizate in acest scop. De asemenea, va cuprinde descrierea detaliata a
rezultatelor acestor verificari, cu utilizarea de tabele/grafice/dovezi de audit ca anexa- la raport,
daces cunt necesare/utile, precum
descrierea, daces este cazul, a oriairor
excepiii/neconformitati, potrivit sectiunilor din Anexa I. Se va atasa aici un tabel al Cererilor de
rambursare, prezentand pentru fiecare categoric de cheltuieli suma raportata de Beneficiar si suma
verificata]
Am realizat procedurile listate in Anexa Termeni de referinta pentru verificarea cheltuielilor
aferente contractelor de finantare. Aceste proceduri acopera:
1. Procedurile generale
2. Proceduri de verificare a conformitatii cheltuielilor cu Bugetul si proceduri analitice
3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate
Cheltuielile totale care reprezinta subiectul acestei verificari se ridica la suma de <xxxxxx> lei si
este sumarizata in tabelul atasat.
Am verificat cheltuielile selectate asa cum am prezentat in tabel si am realizat pentru fiecare
cheltuiala pentru o tranzactie sau actiune selectata procedurile specificate din anexa.
Raportam constatarile factuale rezultate in urma acestor proceduri mai jos:
1. Proceduri Generale
1.1. Termeni si conditii ale contractului de finantare
Am obtinut intelegerea termenilor si conditiilor contractului de finantare in conformitate cu
indicatiile prezentate in Anexa Termenilor de Referinta.
[Descrieti constatarile factuale si specificati erorile si exceptiile, conform procedurilor din
Anexa 1]
1.2. Cererile de rambursare aferente contractului de finantare
1.3. Regulile contabile si de pastrare a inregistrarilor
1.4. Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitatc si inregistrarile Beneficiarului
1.5. Ratele de schimb valutar
2. Proceduri de verificare a conformitatii cheltuielilor cu bugetul si Proceduri analitice
2.1. Bugetul Contractului de finantare
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2.2. ModificAri aduse Bugetului Contractului de finantare
[Descrieti constatarile factuale si specificati erorile si exceptiile conform procedurilor din
Anexa 1]
3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate
Am raportat in cele ce urmeaza toate exceptiile rezultate in urma realizarii procedurilor de
verificare in masura in care aceste proceduri erau aplicabile la cheltuielile selectate.
Am cuantificat valoarea exceptiilor descoperite in urma verificarilor si potentialul impact
financiar, daca AM declara cheltuielile respective ca ne-eligibile. Am raportat toate exceptiile
descoperite inclusiv pe acelea care nu pot fi cuantificate si pentru care nu se poate masura
impactul financiar asupra finantarii.
[Specificati pentru fiecare cheltuiala/exceptie de necorelare intre fapte si criterii, natura
exceptiei. Cuantificati valoarea exceptiilor descoperite si potentialul impact _financiar asupra
finantarii, data AM declara cheltuielile respective ca ne-eligibile]
3.1. Categoriile si tipurile de cheltuieli
3.2. Selectarea tipurilor de cheltuieli
3.3. Verificarea cheltuielilor selectate
3.4. Eligibilitatea costurilor
Am verificat eligibilitatea fiecarei cheltuieli pentru o tranzactie sau actiune selectata pe baza
procedurilor din Anexa 1.
[Descrieti constatarile factuale si specificati erorile si exceptiile]
3.5. Rezerve pentru cheltuieli diverse si neprevazute
3.6. Costuri neelegibile
3.7. Veniturile proiectului
3.8. Achizitiile publice
4. Anexe
4.1. Anexa 1 Cererea de rambursare aferenta contractului de finantare
fAnexa 1 trebuie sa includa cererile de rambursare ale beneficiarului care au . facut subiectul
verificarii. CR trebuie datate si sa indite perioada de referinta]
4.2. Anexa 2 Termenii de referinta pentru verificarea cheltuielilor
(Anexa 2 trebuie sa includd copie somata si datata a Termenilor de referinta pentru verificarea
cheltuielilor aferente contractului de finantare, inclusiv a Procedurilor de aplicat).

Notfi: In cazul in care pe parcursul derularii contractului de servicii apar modificfiri ale
prevederilor legale emise de cfitre AM POIM i/sau OI — DRI POIM sau alte organisme
abilitate in domeniul auditului financiar, prestatorul are obligatia de a se conforma noilor
reglementfiri in totalitate, Bra a genera, sub nicio forma, costuri suplimentare pentru
achizitor sau intfirzieri in prestarea serviciilor.

17

21

SECTIUNEA II - Proiectul de contract
continand clauzele contractuale
obligatorii.
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Project contract de servicii de audit financier pentru proiectul "COMBAT COVID IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR
SANITARE DIN JUDETUL 1.41 PENTRU PREVENIREA $1 COMBATEREA COVID -19, cod SM1S138191

um

ROMANIA
JUDETUL IA51
CONSILIUL JUDETEAN IASI

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

PROIECT DE CONTRACT DE SERVICII
de audit financier pentru proiectul "COMBAT COVID IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATII
UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID
-19, cod SMIS 138191
nr.
data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului achizitiei directe de servicii de audit financier pentru proiectul
"COMBAT COVID IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN
JUDETUL IAV PENTRU PREVENIREA *I COMBATEREA COVID -19, cod SMIS 138191,
inregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Pantile
JUDETUL IASI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, Bld. Stefan cel Mare
si Want, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712, cont
, reprezentat prin Costel ALEXE, Pre§edinte, in calitate de
trezorerie
achizitor, pe de o parte,
Oi
, Nr. de Inmatriculare la
, cod fiscal
cu sediul in
deschis
, cont
Oficiul Registrului Comertului de pe lenge Tribunalul
, reprezentata prin
, e-mail:
la
, telefon/fax
, in calitate de prestator, pe de alts parte.
avand functia de

a.
b.
c.

d.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
achizitor *1 prestator - Wile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
contract - prezentul contract si toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului
administrativ, incheiat in scris, Intre Achizitor si Prestator, care are ca obiect prestarea de Servicii;
documentatie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si
alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare complete, corecta si
explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice on documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre
candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
°terra - actul juridic prin care operatorul economic isi manifests vointa de a se angaja din punct
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de vedere juridic intr-un contract de achizitie publics. 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 subc,ontracteaza
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului, daca 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 fart a se limita Ia: planuri,
regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice si rapoarte, furnizate de
Achizitor si necesare prestatorului in vederea realizarii obiectului Contractului;
finalizare/ajungere la termen este atunci cand Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele, astfel cum este
stabilit in planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Servicillor de catre Achizitor,
in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietul de
Sarcini;
j. forth' major*" - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face
imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pa* 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 al prestatorului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit;
I. hind - 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 Ia cerintele si de la obiectivele
stabilite in Caietul de Sarcini.
n. penalitate - despagubirea stability in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partile
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
Ia Tennenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
o. pretul contractului - Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si in conformitate
cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea integrals si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;
p. proces-verbal de receptie - documentul prin care stint verificate cantitativ si calitativ serviciile
prestate, si acceptate, prin care achizitorul confirma/infirma prestarea Serviciilor in mod
corespunzator de catre prestatorsi ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor,
r. rezultat/rezultate - oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate si/sau
pregatite de prestator ca urmare al/ale Servicillorprestatelactivitatilor desfasurate astfel cum sunt
acestea descrise In Caietul de Sarcini;
s. scris(a) sau in 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;
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t. 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 sä le respecte in prestarea tuturor Serviciilor incluse in
prezentul Contract,
u. subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
executa si/sau furnizeaza anumite parti on elemente ale Contractului on indeplineste activitati
care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand in fata prestatorului pentru organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
v. zi - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de Ia un anumit eveniment
on act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act on actiune nu se is in
considerare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a
termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat in
luni sau ani Incepe sa curga Ia inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie Ia
expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in
care a inceput sa curga termenul; daca, 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 sä curga termenul,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Daca ultima zi a unui
termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare 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
ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
w. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale in vigoare si
pana Ia epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce, inclusiv perioada
de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
x. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculate de Ia data de
incepere a prestarii serviciilor, astfel cum a fost comunicata prestatorului de catre Achizitor si
pana Ia 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
efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
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 dace nu se
specified in mod difenit.
3.3. - in prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere aitfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemneaza 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 la once alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede aitfel in contract, acesta oblige nu numai la ceea
ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau
echitatea le da obligatiei respective, dupe natura sa.
4. Obiectul principal at contractului
4.1. - Prestatorul se obliga ss presteze servicii de audit financiar pentru proiectul "COMBAT

COVID IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID -19, cod SMIS 138191, conform caietului de
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sarcini si propunerii tehnice, in perioada convenita si in conformitate cu prevederile legale si cu
obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se oblige 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 achizitor,
conform propunerii financiare, este de
lei fara TVA, Ia care se adauga TVA in
valoare de
lei, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2. — Pretul fara TVA al prezentului contract este ferm pe toata durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. - (1) Prezentul contract infra in vigoare dupa semnarea contractului de catre ambele
parti si opereaza valabil intre parti de Ia data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce.
(2)Perioada de prestare a serviciilor de audit financiar va fi pe parcursul perioadei de
implementare a proiectului COMBAT COVID IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATII
UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IA. I PENTRU PREVENIREA $I COMBATEREA
COVID-19.
(3) Durata prezentului contract de servicii este de Ia data semnarii contractului si 'Ana Ia
data de finalizare a proiectului, respectiv pana Ia data de 31 decembrie 2021. In cazul prelungirii
duratei de implementare a proiectului dupa data de 31.12.2021, durata contractului de servicii de
audit financiar se va prelungi in mod corespunzator, fail a modifica pretul contractului.
(4)Termenul de prestare pentru realizarea fiecarui raport de audit (intermediar si final) va fi
de maxim 15 zile lucratoare de is data notificarii data prin ordin de incepere a serviciilor de catre
autoritatea contractanta pentru elaborarea raportului.
6.2 Prezentul contract inceteaza sa product efecte de Ia data indeplinirii, de catre ambele
parti contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractului
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupd semnarea contractului de catre ambele parti,
cu respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Garantia de Puna executie se constituie in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de Ia 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.
(4) Garantia de buna executie va acoperi perioada de timp pana Ia data emiterii
procesului-verbal de receptie a tuturor serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini al serviciilor de audit financiar pentru proiectul "COMBAT COVID
—
CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI PENTRU
PREVENIREA SI COMBATEREA COVID -19, cod SMIS 138191,
- oferta, respectiv propunerea tehnica
propunerea financiare, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
- garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca
documente care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac parte
integranta din acesta. in cazul In care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publice, se
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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 ate prestatorului
9.1. — Prestatorul se obliga sa presteze serviciile Ia standardele si performantele prezentate
in caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract, in conformitate cu prevederile
legislatiei romanesti si comunitare din domeniu.
9.2. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu termenele stabilite in
caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe la contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si once faze a acestora prevazuta a fi
terminate Tntr-o perioada stability in caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract
trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de Ia data ordinului de
incepere al serviciilor.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele stabilite in prezentul contract. Dace pe parcursul indeplinirii contractului intervin
circumstance, care nu se datoreaza prestatorului, care II pun pe acesta in imposibilitatea de a
respecta termenele stabilite in prezentul contract, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in
timp util, achizitorului.
(4) in afara cazului in care achizitorul accepts revizuirea termenelor stabilite prin prezentul
contract, pe baza justificarilor furnizate de prestator, incheindu-se in acest sens un act aditional,
once intarziere in indeplinirea contractului dt dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului
penalitati de intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizi(ionate; st
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de once nature, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si once alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract, asffel incat sa se asigure derularea eficienta a
activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obliga sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si in
termenul indicat de acesta, once deficiency in prestarea serviciilor cauzata de neindeplinirea
obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obtigat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca si
cum acestea ar fi parte a contractului Tnsust, clauzele prezentului contract find aplicabile in
integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru once incalcare a obligatiilor sale contractuale
si dupe incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romaneasca
aplicabila.
9.9. - Codul de conduits al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in once circumstance cu obiectivitate si
impartialitate, ca un bun si loial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice si
deontologice ale profesiei sale, precum si cu discretia necesara. In special, prestatorul se va
abtine de Ia a face once declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile prestate in cadrul
acestuia fare aprobarea prealabila In acest sens, in scris, a achizitorului, precum si de Ia a se
angaja in once activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate fats de achizitor prin acest
contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul in once fel fart asentimentul scris al
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acestuia, obtinut in prealabil, 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
romane0 relevante in vigoare, §i garanteaza ca personalul propriu
dependentii acestora
respecta *i se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta
standardele esentiale de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere §i negocieri
colective, eliminarea muncii fortate Si a discrimin5rii la locul de munca §i abolirea muncii copiilor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul §i personalul acestuia vor respecta
drepturile omului §i libertatile cetatene§ti, §i se angajeaza sa nu aduca atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale §i religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau
dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, §i/sau va oferi sau va accepta sa dea sau sa
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 urrna are
dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, Vara 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 °blind in legatur5 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) Toate rapoartele §i documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software §i inregistrari suport sau orice materiale achizitionate,
compilate sau pregatite de catre prestator in executarea acestui contract vor fi proprietatea
achizitorului, in afara de cazul in care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se obliga sa
livreze aceste documente, in original, achizitorului dupe finalizarea contractului §i sa nu le
utilizeze pentru alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, cu exceptia cazului in care
achizitorul it autorizeaza in scris in acest sens.
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor §i/sau orice
alte drepturi de proprietate intelectuala §i/sau industrials, obtinute in executarea sau ca urmare a
executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dup5 cum
considers necesar, fare nici un fel de limitare geografica sau de alts nature.
(8) 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) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea na§tere unor cheltuieli comerciale
neobi§nuite. Dace astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul
de a efectua orice verificari documentare §i la fata locului pe care le considers necesare in scopul
analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobi§nuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele §i informatiile primite in legatura cu contractul
ca avand caracter confidential in acest sens semnand un Acord de confidentialitate cu privire la
pastrarea confidentialitatii informatiilor furnizate de beneficiar, cu exceptia cazurilor in care acest
lucru este necesar pentru buna derulare a contractului §i atingerea obiectivelor acestuia - nu va
publica sau dezvalui orice aspecte ale prezentului contract si nu va divulga orice informatie
obtinuta de Ia achizitor fare acordul prealabil, in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza
aceste informatii §i nu va face referi la acestea in prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in
care exists divergente de opinie intre prestator §i achizitor cu privire Ia necesitatea
publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, decizia achizitorului in
aceste situatii este finals §i neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se obliga sa mentina
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secretul profesional pe intreaga durata a acestui contract si dupa incetarea acestuia. In acest
sens, afara de cazul in care achizitorul consimte in scris la aceasta, atat prestatorul, cat si
personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nici o
informatie confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata contractului si nu vor face publice nici
o informatie sau recomandare formulate in executarea contractului sau ca rezultat al prestarii
serviciilor. De asemenea, prestatorul se obliga sa nu utilizeze informatiile furnizate lui sau obtinute
pe parcursul derularii contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor si cercetarilor desfasurate
pe parcursul si in scopul executarii acestui contract intr-un mod care aduce sau este de nature a
cauza prejudicii achizitorului.
9.10. - Contlictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie
care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv si
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau
nationale, 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 sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla intr-o
situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat fare nici
un fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sail care se afla intro astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la orice legaturi si 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 independents, achizitorul are dreptul de a rezilia
contractul, fare obligatia notificarii formale a prestatorului si fail a aduce atingere dreptului
achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.
(4) Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica dace masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri
suplimentare dace va considera necesar.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. — (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile receptionate.
(2) Achizitorul are obligatia de a transmite ordinul de incepere a prestarii serviciilor.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul calm prestator in conformitate cu prevederile
clauzei 11.
11. Modalitati de plata
11.1 - (1)Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de cel mutt
30 de zile de la receptionarea de catre achizitor a serviciilor prestate in conformitate cu
prevederile Legii nr. 72/2013.
(2)Platile se vor efectua in 3 trance egale, dupa predarea si receptia fiecarui raport de audit.
Conform graficului initial de rambursare a cheltuielilor, sunt prevazute 3 cereri de rambursare (3
rapoarte de audit). In cazul in care vor aparea cereri de rambursare suplimentare, in plus fata de
graficul de rambursare previzionat, acestea vor fi auditate fare a genera costuri suplimentare.
Plaine se vor face pe baza facturilor emise, a rapoartelor de audit predate si a procesului verbal de
receptie a serviciilor, intocmit de comisia de receptie constituita.
(2) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda evens prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legale in
vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
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12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - in cazul in care, din vine sa exclusive, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplineste cu
intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de
a percepe penalitati o suma echivalenta cu o cots procentuala din pretul contractului ramas de
executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe fiecare zi Intarziere pans la
indeplinirea efectiva a obligatiilor sau pang la rezilierea prezentului contract, dupa caz.
12.2 - In cazul in care, din vine sa exclusive, achizitorul nu reuseste sail execute obligatiile
asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o suma echivalenta cu o cots procentuala
din pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de achitat
pe fiecare zi intarziere, !Ana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul iii rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fare nicio compensatie, dace acesta din urma da faliment, cu conditia ca
• aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sä afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul iii rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fart nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din motive
temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita Wand la
data denuntarii unilaterale a contractului.
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. —(1) Prestatorul se oblige sa constituie garantia de bund executie a contractului, in
cuantum de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA, in termen de cel mutt 5 zile lucratoare
de la semnarea contractului de catre ambele parti.
-(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar in contul
R072TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii. In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este
mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia
•prin depunerea Ia casierie a unor sume in numerar.
(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza
valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a complete garantia de buna executie in corelatie
cu noua valoare a contactului de achizitie public&
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publics, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu iii indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatille care nu au fost
respectate, precum modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie,
partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia In cauza raportat Ia restul rams de
executat.
13.3. — Achizitorul se oblige, conform prevederilor legale, sa restituie garantia de buna
executie in termen de 14 zile de la data emiterii procesului-verbal de receptie a tuturor serviciilor
care fac obiectul prezentului contract.
13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de catre
achizitor.
13.5. — in cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buna executie in termen de 5
zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante, autoritatea
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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 si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu caietul
de sarcini si propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se oblige sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele aferente prezentului contract. Totodata, este rdspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
15. Alte responsabilitati ale achlzitorului
15.1. - Achizitorul se obligd sa pund Ia dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract si pe care le
considers necesare indeplinirii contractului.
16. Receptie verificari
16.1. — (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul deruldrii contractului
16.2. — (1) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si
cu reglementdrile legale in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului
identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua verificarile.
(2) Serviciile se considerd receptionate dupd receptia acestora de catre achizitor, pe bald
de Proces verbal de receptie.
(3) Rapoartele de audit se vor preda la sediul Consiliului Judetean Iasi, B-dul Stefan Cel
Mare si Sfant nr. 69, municipiul Iasi. Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului vor
deveni proprietatea Consiliului Judetean Iasi. Rapoartele de audit se vor preda in 2 exemplare
originale, precum si scanat, in format pdf, cu toate semnaturile si stampilele necesare aplicate.
(4) La finalul prestarii tuturor serviciilor va fi elaborat un proces verbal de receptie
centralizator al tuturor serviciilor prestate.
(5) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3 - In cazul in care in cadrul procedurilor de receptii se fac observatii, Prestatorul va
proceda Ia refacerea/modificarea serviciilor in conformitate cu solicitdrile Comisiei de receptie.
16.4. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de
catre Directia Proiecte si Dezvoltare Durabild.
16.5 — Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila va urmari si va indeplini, in numele
achizitorului, toate activitatile necesare realizarii obiectului prezentului contract, va monitoriza
executarea obiectului prezentului contract si va semnala orice incident in executare. Achizitorul
are dreptul de a emite document constatator care confine informatii referitoare Ia indeplinirea sau,
dupe caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale, atunci cand este solicitat in mod expres de catre
prestator. Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant, dace este cazul, Ia
solicitarea acestuia si numai in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor
aferente.
16.6. - Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila va initia toate demersurile legale aferente
organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va
comunica prestatorului, procesul — verbal/procesele-verbale de receptie, in termen legal.
9/16
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17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

17.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data inscrisa in ordinul de
incepere al serviciilor.
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 respecta perioada de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17.4. - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, 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 preturile
declarate in propunerea financiard, anexa Ia contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fara TVA este ferm pe intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu

19.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea Ia termen, prin executarea, de calm
ambele Orli, 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 fata de motivele de incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati fart interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata, in cazul in care acesta:
a) infra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la
litera a);
c) a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoreVi, pentru o fapta care a
adus atingere eticii *i/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la
conduita profesionala, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
d) a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoreVi, pentru frauds,
coruptie, implicare intr-o organizatie criminals sau orice alts activitate ilegala prin care sunt aduse
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de incalcarea gravy a obligatiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
f) este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari
sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
g) este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
corespunzatoare a prezentului contract;
h)
nu furnizeaza garantiile i/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu ici poate
respecta angajamentele asumate.
19.3. - in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pane la data incetarii contractului.
19.4. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
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scrisa adresata prestatorului, fart necesitatea unei alte formalitati
interventia vreunei
autoritati sau instance de judecata §i de a pretinde daune — interese in oricare dintre urmatoarele
situatii:
a) prestatorul nu IV indeplineVe obligatiile asumate prin prezentul contract;
b) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duce la Indeplinire instructiunile emise de catre achizitor
sau solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare necorespunzatoare a obligatiilor
sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare §i In termenele prevazute a
serviciilor.
19.5. - in oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie
direct, fie prin Incheierea unor alte contracte/acorduri cu terse parti, costurile respective fiind
imputabile prestatorului.
19.6. - Imediat dup5 primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts §i organizata,
in aka fel incat costurile s5 fie minime.
19.7. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alts plata catre prestator !Dana Ia
finalizarea serviciilor, dupe care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile
suplimentare aferente prestarii serviciilor respective, sau, dup5 caz, va plati prestatorului orice
sume restante.
19.8. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit sa perceapa de Ia prestator
daune-interese. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, in aceste situatii, nicio alts sums in afara
celor datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate.
19.9. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati Si fart interventia vreunei
autoritati sau instance de judecata daca:
a) —prestatorul a abandonat contractul;
b) — prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale,
desi a fost notificat de achizitor;
19.10 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.11 - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul 19.9 si punctul 19.10
se va notifica in scris partii contractante.
19.12. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.13 - In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe
care trebuie sa le suporte prestatorul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care
achizitorul le are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor.
19.14. - In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se
va face conform prevederilor legale in vigoare Ia acea data.
19.15 — (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mutt 10 zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc:
a) — Ia modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv
ar fi contrara interesului public;
b) — Ia imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi
economice care determine imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale;
c) — in situatia sistarii alocarii resurselor financiare necesare pentru Indeplinirea prezentului
contract.
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19.16. - In cazul prevazut la punctul 19.15., prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
19.17. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila§i fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata
19.18. - Prezentul contract inceteaza de plin drept, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati §i fara interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata, in cazul in care acesta, in cazul in care una din parti:
-(1) nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;
-(2) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
19.19. - Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afia, 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) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului, avand in vedere o incalcare grave a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta §i care a fost constatata printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene,
c) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile §i 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
la 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 §i conditiile prevazute prin
acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cre§terea pretului contractului si
nu poate fi realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1 alin. 2.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale
infra in vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduce la diminuarea avantajelor §i, dupa caz,
a factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei ca§tigatoare a prestatorului.
20.5 — (1) Modificarea termenului 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.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fart organizarea unei not proceduri de atribuire
numai in conditiile art. 221 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice §i se publics In SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege
in a§a fel incat noua valoare rezultata In urma respectivei modificari sa depa§easca 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
decat cea aplicata pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile §i conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
se realizeaza prin organizarea unei not proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
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20.7 — (1) 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, decat in
urmatoarele situatii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel
putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin
acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare.
(2) in situatiile prevazute Ia alin. (1), prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent
factorilor de evaluare.
21. Subcontractarea, daca este cazul
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatoruluii, cel mai tarziu la momentul inceperii
executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie public& in masura in care
aceste informatii sunt cunoscute Ia momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute
Ia alin. (1) pe durata contractului de achizitie public&
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie public& cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala
a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati Tn executarea contractului de achizitie
publica si 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, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de exciudere si a resurseloacapabilitatilor corespunzatoare partii lor de
implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare la:
a) cu privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
b) cu privire Ia subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe
niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueaza plat' corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite
de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicit&
(2) Subcontractantii isi vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor la momentul
incheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora in prezentul contract de
achizitie public&
(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
achizitor, prestator si subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, prestatorul blocheala confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea prezentului contract de achizitie publica
sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre prestator
si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat
activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul
de achizitie publica.
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(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta
§i se vor constitui in anexe la contractul de achizitie public&
(6) Dispozitiile contractuale referitoare la drepturile si obligatiile prestatorului precum si cele
referitoare la sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia §i 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 §i ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca find realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta WA a se
indica initial opfiunea subcontractdrii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
(2) lnlocuirea subcontractanfilor nominalizafi in oferta 0 ale caror activitafi au fost indicate
in oferta ca find realizate de subcontractanfi nu reprezinta modificare substantial& a§a cum este
aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta 0 ale caror activitali au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanfi valoarea aferenta activitatilor subcontractate
va fi cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca find subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta 0 ale caror activitafi au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanfi obiectul noului contract de subcontractare
nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta 0 ale caror activita fi au fost
indicate in oferta ca find 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
publica in condifiile in care serviciile ce unneaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fart a se indica initial opfiunea subcontractarii acestora, prestatorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanfi ulterior semnarii contractului de achizifie publica in
conditiile in care serviciile ce unneaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fa ra a se
indica initial opfiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare substantiald 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 la momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modified pretul contractului dintre autoritatea
contractanta §i contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard 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 caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
(8) In situatia renunfariiketragerii subcontractanfilor din contractul de achizifie publica In
cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din Orli,
contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate
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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
subcontractantii declarati ulterior, care sa contina
contractelor incheiate intre contractant
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.
(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 iii asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini Si a propunerii tehnice depuse de
catre contractant Ia oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele §i alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
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.
22.2 — Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract
care sunt indeplinite de calm ace§tia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forta majors
23.1. - Forta majors este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majors exonereaza pantile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana Ia aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i sa is orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
23.6. - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sä notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solutionarea litigiilor
24.1. - Achizitorul §i 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 Ia inceperea acestor tratative, achizitorul
prestatorul nu
reuwsc sa rezolve in mod amiabil o diverge* contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatoreVi competente.
25. Legea aplicabila of limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator §i achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partite convin in scris, Ia
inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract §i in conformitate cu care contractul este
interpretat este Iegea romans.
26. Comunicari
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26.1. - (1) Orice comunicare dintre part, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa In scris.
(2) Orice document scris trebuie Thregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile Intre part se pot face §i prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarli 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 obiect, 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 proiect de contract se semneaza intr-un exemplar continand 16 pagini si este parte a Documentatiei de
Atribuire.

Prestator

Achizitor
JUDET
Pres
Cos*
Secretar4e
Lacramioa*V

Directia Econo
Elena - Adriana

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante
,
GARINT
JUL)ETU:
CONSILIUL
EAN

Vizat pentru control financier preventiv propriu

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PRCPRIU

Directia Economics, Director E, ecutvgaz
AMR
Elena ARV1NTE

Raspund in privinta realitfifii, regularit8(ii ,ci legalita

Luna

0

zi

Lemnaru ConNtanta
17

Wt.7\
liq

Directia EconomiCa, 5ef Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBAT
Rfispund in privinra realitarii, regularity ii

Directia Juridica, Director Executiv,
Gabriel ALU GULESEI
Imi asum

&alit responsabilitatea corectitudinii legalitfitii, in solider cu intocmitorul inscrisului

Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila, Director Executiv
Marieta AFILIPOAIE
imi asum in totalitate moon

a corectitudinii si legalitfifii, in solider cu intocmitorul inscrisului

e, Di for Executiv
Directia Achizitii Pu
Anca Luminita MUCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea c

legalittifii, In solider cu intocmitonil inscrisului

Directia Achizitii Publice, S rviciul Achizitii Publice gi Contracte
consilier juridic Mariana Catalina TUDURI
Imi asum responsabilitatea pentru fu amentare orectitudinee, legalltatea Intocmlni acestui inscris oticial
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Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neineadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul
reprezentant imputernicit al
(denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
ofertantului, la achizitia directs pentru atribuirea
, organizata de CONSILIUL
JUDETEANIA I, declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art.
167 din LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv;
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se
constata incalcarea acestor obligatii;
b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activitatii;
c) a comis o abatere profesionala gravy care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instance judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar
aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;
g) operatorul economic si-a incalcat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influents
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru catre respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar ca informafiile furnizate sunt complete $i corecte in fiecare detaliu inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declarafie nu este conforma cu realitatea sum pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Semneitura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele prenumele semnatarului
Capacitatea de semnatura
Data
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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
, la data de
, eliberat de
, nr.
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
at operatorului economic
, CNP
, in calitate de reprezentant legal
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de Servicii de audit
financiar pentru proiectu! COMBAT COVID IASI — CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19, cod SMIS 138191, organizata de Judetul
JUDETUL
Iasi, declar ca ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul 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 i/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 sot/sotie, rude sau afin pana la gradul at doilea
inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar ea am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:
1. ALEXE COSTEL — PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. DANGA MARIUS-SORIN — VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IA51
4. VERNICA-DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. DOROBAT MIHAELA - $EF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
8. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
9.PIETRARU MARIANA — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
IO.TUDURI MARIANA CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE $1 CONTRACTE
11. MARIETA AFILIPOAIE - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
12. MARIUS NICOLAE TANASE — SEE SERVICIU, DIRECTIA PROIECTE 51 DEZVOLTARE DURABILA;
13. IRINA OANA NAGAT - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE 51 DEZVOLTARE DURABILA;
14. ANGELA CECILIA CIOBANU - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE 51 DEZVOLTARE DURABILA.
COMISIA DE EVALUARE:
1. PIETRARU MARIANA - COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
2. RALUCA ANDREEA GUZU — CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. IRINA NAGAT - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE 51 DEZVOLTARE DURABILA
4. ANDREEA PATRASCU - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
5. CECILIA ANGELA CIOBANU - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
MEMBRI DE REZERVA:
1. CATY IONELA COSTIN - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. OTILIA HUTANU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. LAURA LEONTE - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
4. CORNELIA URSU - CONSILIER, DIRECTIA PROIECTE SI DEZVOLTARE DURABILA
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CONSILIERI JUDETENI:
I. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
3. DANGA MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAIEI ADRIAN
5. ALEXA PETRU BOGDAN
6. APREOTESEI ANDREI
7. AVRAM PETRU
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CATUR CATALIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CITEA PETRONELA
13. CONSTANTIN DOLACHI PELIN
14. DISCA DANIEL
15. FLUTUR SORIN-GEORGEL
16. (GNAT ETIENNE
17. LEBADA DOREL
18. LUPU MAGDALENA
19. MANOLACHE P. MIRCEA
20. MINEA MARIUS-DANUT
21. OLARU GEORGEANA-LACRAMIOARA
22. OLTEANU ROMEO
23. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
24. PINTEA COSTICA
25. SLABU G. ADRIAN
26. SOCOLOV M. RAZVAN-VLADIMIR
27. STANCIU A. CRIST1AN
28. SANDRU F. FLORIN-DANIEL
29. SERBAN P. CONSTANTIN
30. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
31. URCACIU G. ION LORIN
32. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
33. URSANU RADU IONEL
34. URSU LACRAMIOARA
35. VATRA GHEORGHE-ROMEO

Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzeitoare a adevarului, facutei unei persoane dintre tele prevazute in art. 175 sau unei unitafi in care
aceasta i. i desfasoarei activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii on imprejurarilor, declaratiafticuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendei."
Data

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

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

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

DECLARATIE

Subsemnatul

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

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fats in acte publice, ca am citit si suntem de acord fard rezerve cu termenii
§i conditiile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de Servicii de audit
financiar pentru proiectul COMBAT COVID IASI
UNITA TILOR SANITARE DIN JUDETUL

-

CONSOLIDAREA CAPACITATH

1,07- PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA

COVID-19, cod SMIS 138191 si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stability ca fund
castigatoare sa semnarn contractul de achizitie publica in conformitate cu prevederile din Documentatia
de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante.

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

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

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

DECLARATIE

Subsemnatul
al

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit

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

sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ea ma angajez sa execut lucrarile pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si
relatiilor de munca, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii
acestor obligatii find incluse in cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securitatii

si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea
normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

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

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor in Asociere: [Introducer!" denumirea col-17*W

Formular de Oferta
Data: [introducep ziuG, Juno,
Anunt de participare: fintroduceti numartil scrisorii de intentie/onuntulut de'participate]
Obiectul contractului: Servicii de audit financiar pentru proiectul COMBAT COVID IASI - CONSOLIDAREA

CAPACITATII UNITATILOR SANITARE DIN JUDETUL IASI PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19, cod
SMIS 138191
CStre: Autoritatea Contractant5 [introducert denumirea]
Dupe examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angaj5m sa semnam Contractul ce rezulta din
aceasta procedura si sa demar5m, sa realizam si sa finalizam activitgtile specificate in Contract in conformitate
cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si FinanciarS.
In concordanta cu Propunerea noastr5 Tehnica si Financiar5 si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractanta Oa Ia momentul depunerii Ofertei:
lei fintrOcluceti sumo It' cure i litere din Propunerea Tinanciaraj, WS TVA, Ia
ofertarn pretul total de
care se adauga TVA de

finfroduceti sumo Pmegre si litereJ,

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar ca:
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
1.
tintroduccp cletaliii, comunicate pans la data depunerii Ofertelor si raspunsurile la solicitSrile de clarificari
publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea
Contractant5 in leg5tura cu procedura la care depunem Oferta;
am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei
2.
achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achizitiei, in special dar Vara a se limita la Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
avem o intelegere complete a documentelor achizitiei comunicate, le acceptarn in totalitate,
3.
Vara nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptSm cerinte referitoare Ia forma, continutul, instructiunile,
stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
dupe ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere complete asupra
4.
acestora ne decla ram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru preg5tirea unei Oferte exacte si
5.
Oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritalii Contractante, pe
6.
perioada pregatirii Ofertei, WS in data limitS de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
legStura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;
suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si
7.
comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeasi responsabilitate fat5 de Autoritatea
Contractant5 in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi pregStit aceste documente;
8.
am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
performanta inclusi in Contract ca !Dna pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activit5tilor si transmiterea rezultatelor.
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lintroduceti nurnaral; zile
Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de
de Ia data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca
aceasta poate fi acceptata in orice moment Inainte de expirarea perioadei mentionate.

Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului ,introduced denumirea cornpletc;/ in aceasta procedura
declar Ca:
1. nu am facut si nu vom face nicio Incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune
sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreuna cu subcontractantii nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta
descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia
unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului
3. noi, impreuna cu subcontractantii propusi fintroduceti, ciar6 este aplicabii, denumirea cornpfeta
subcontractantilor orie.ciiror L- apociate at; fast utilizate pentru indeplinirea criterilior de culificareJ si a caror
resurse au fost utilizate in procesul de califica re, intelegem ca trebuie sa punem Ia dispozitie, in cazul in care
Autoritatea Contractanta solicits aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupe aplicarea
criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport
solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre.
4. am citit si inteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
far5 a se limita Ia cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam
expres continutul lor si efectele lor juridice.
5. 'Ana Ia incheierea si semnarea contractului de achizitie publics de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta [introcluceti denumirea Autorita0 Cootractoote], prin
care Oferta noastra este stability castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizam ca:
LI depunem Oferta Alternative, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat
in mod clar "Oferta Alternativa";
EL nu depunem Oferta Alternativa.
(Se bifeazr'i cptiaperi c- orespun7otoof -e.;
7. Intelegem ca Autoritatea Contractanta
a. nu este obligate sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula
procedura in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite in Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligata sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice aka Ofert5 pe care o poate
primi.
c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuate prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o
astfel de situatie.
[introduce'
8. Dad Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buna executie de
procentui stabilit in Sarisoo,ea dF inten;le
din pretul Contractului.
9. Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o
asociere, in calitate de subcontractant).
10. Precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au
caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul
comercial si dreptul de proprietate intelectual5:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnica sau Propunerea Financiara

intfoduccti r,uallirui pagin

„

de la porogro al or. _. Irl parograibl or.

1.

.... introducet in ormatioj

2.

.... Untroduceti informatio]
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De asemenea, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea
Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din
Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale
iotivuij

1.

.... [pre 7ct? t or

2.

.... [prezentati motivu0

Semnatura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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Formular nr. 6 - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeaza garantia
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subiect: Garantie nr.
Garantie financiard pentru buna executie a contractului de achizitie publics (denumirea
contractului)
nr.
(nurnarul
contractului)
Cu privire la contractul de achizitie publics 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 obligam prin prezenta
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, si irevocabil fats de achizitor sa platim orice sums ceruta de acesta, pang la
concurenta sumei de
.(cuantumul garantiei de bung executie), reprezentand 5% din
pretul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea contractanta. Plata se va face
in termenul mentionat in cerere.
Prezenta garantie este valabila pang Ia data de
In cazul in care partile contractante
sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sa modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie, se va ob;ine
acordul nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-si valabilitatea Ia termenul
speci ficat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romans. Orice disputa legata de prezenta garantie va
fi deferita instantelor competente material din Romania.
Nume:

Functie:

Semnatura :

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