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DINTE

ANUNT DE PARTICIPARE

Judeţul Iaşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean Iaşi, intenţionează să achiziţioneze se icii de cazare
pentru evenimentul "Forum Cultural Transfrontalier- Oportunităţi de Dezvoltare Finanţare"
şi invită pe cei interesaţi să depună ofertă în acest sens.
1. Denumirea autorităţii contractante: Judeţul Iaşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod 700035,
municipiul Iaşi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336, e-maikachizitiLpublice(djec.ro;
3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016;
4. Cod CPV: 98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2);
5. Valoarea estimată: 42.283,60 lei fără TVA;
6. Obiectul contractului: servicii de cazare pentru evenimentul "Forum Cultural TransfrontalierOportunităţi de Dezvoltare şi Finanţare", serviciile solicitate sunt:
- Servicii de cazare pentru 74 de persoane: şaptezecişipatru camere single (preţ estimat 285,70 lei/zi,
fără TVA),
- Intrarea va fi în data de 28 iulie 2021, iar ieşirea va fi în data de 30 iulie 2021.
Cerinţe minime:
-Hotel categorie trei stele;
-Situat în zona centrală, dar de preferat în proximitatea Palatului Culturii, locaţia unde se desfăşoară
evenimentul;
-Cazare cu mic dejun inclus;
-Restaurant amplasat în interiorul hotelului;
-Standard de confort ridicat;
-Camerele vor fi dotate cu aer condiţionat, telefon, internet, tv, minibar, exclus chicineta;
-Parcare exterioară luminată;

-Acces persoane cu dizabilităţi ;
-Recepţie 24 h, conexiune internet ;
-Room Service;
-Linie telefonică directă, internaţională;
-Serviciu spălătorie - curăţătorie;
-Fax;
-Curierat;
-Lift.
Achiziţia poate fi făcută la două unităţi hoteliere care respectă standardul de confort solicitat, cât i
locaţie
celelalte cerinţe, cu precizarea ca repartizarea să fie pe un număr de minim 37 de camere
diferenţa in cealaltă locaţie.
7. Sursa de finanţare: Buget local;
8. Termen- limita de primire a ofertelor: 14.07.2021, ora 12:00;
9. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile;
10.Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
11. Prezenta achizitie de servicii de cazare pentru evenimentul "Forum Cultural TransfrontalierOportunităţi de Dezvoltare şi Finanţare" se va finaliza cu incheierea unui contract.
12. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1.ALEXE COSTEL - Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
2. DANGĂ MARIUS-SORIN - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi ;
4. VERNICĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA - Secretarul Judeţului Iaşi;
5. CAZACU STEFAN ANDREI - Admnistrator Public al Judetului
6. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Direcţia Juridică;
7. ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economică;
8. DOROBĂŢ MIHAELA - Şef Serviciu, Serviciu Financiar Contabil, Direcţia Economică;
9.MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si
Recuperare Creante;
10.IOGEN GÎNJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
11.TITICA HOLICOV - Sef Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
12.MIHAELA VRABIE - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
13.MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii Publice;
14.ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Direcţia Achiziţii Publice;
15.ŞERBANOIU CATALINA- Cons Jr Directia Achizitii Publice;
16.TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr Directia Achizitii Publice;
CONSILIERI JUDETENI:
1.ACOSTOAIEI Adrian
2. ALEXA Petru Bogdan
3. APREOTESEI Andrei
4. AVRAM Petru
5. BOGDAN Mihail
6. CABALAU Maria
7. CĂTUR Cătălin Constantin
8. CIOBANU M. Marius-Mihai
9. CÎTEA Petronela
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10.DÎSCĂ Daniel
11.DOLACHI-PELIN Constantin
12.FLUTUR Sorin-Georgel
13. IGNAT Etienne
14.LEBĂDĂ Dorel
15. LUPU Magdalena
16.MANOLACHE P. Mircea
17.MINEA Marius-Dănuţ
18.OLARU Georgeana-Lăcrămioara
19.OLTEANU Romeo
20. PiNTEA Costică
21. PRICOPE Petru Ovidiu
22. PRISTĂVIŢA GABRIEL
23. SLABU Adrian
24. SOCOLOV Răzvan-Vladimir
25. STANCIU Cristian
26. ŞANDRU Florin-Daniel
27. SERBAN Constantin
28. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
29. URCACIU Ion Lorin
30. USCATU Constantin-Marian
31. URSANU Radu Ionel
32. URSU Lăcrămioara
33. VATRĂ Gheorghe-Romeo.
13.Oferta va conţine: formularele nr.1 si nr.2 semnate, propunere tehnică, propunere financiară si
proiect de contract semnat.
Propunerea financiară va cuprinde:
- pretul detaliat, in lei pentru fiecare tip de serviciu cu şi fără TVA conform anexei la
formularul de oferta financiară;
- Formularul nr. 3 — formular de oferta
14. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generală în format tipărit prin servicii poştale / de
curierat/prin livrare directă la: sediul Consiliului Judeţean Iaşi din Bd-ul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69,
Iaşi, - Registratură — Camera 101, parter, cod poştal 700075, România, astfel : LUNI — JOI : 08 — 16:30,
VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publicegicc.ro, până la data
limită de depunere a ofertelor.
15. Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Judeţean Iasi www.icc.ro secţiunea „Achiziţii publice - Licitaţii", de pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, secţiunea
Publicitate-anunţuri sau poate fi obţinut în format electronic de la sediul autorităţii contractante, Judeţul
Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, Direcţia Achiziţii Publice.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminiţa MUSCIIERU
itni asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii in solidar cu întocmitorul înscrisului
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imi asum in totalita responsabilitatea corectitudinii şi Iegalitălit in solid

ŞEF SERV IU,
-ROP AN
mitorul

CONSILIER JURIDIC
Mariana C- ălina TUDURI
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,legalitateintoc Erii aces

3

scris Oficial

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE

Nr.2-323 STU3.

0--2021

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publică de servicii de cazare pentru evenimentul "Forum
Cultural Transfrontalier- Oportunităţi de Dezvoltare şi Finanţare"

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINIŢA MUŞCHERU
imi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalităţii
în solidar cuintocnntorul înscrisului

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE,
ŞEF SERVICIU,
Iulia-Ramona ANT 1 NESEI OPCEAN
i tea corecti inii,ci
Îmi asum în totalitate respo
în solidar c întoc orul insc

ELABORAT,
CONSILIER JURIDIC,
Mariana Cătălina TUDURI
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii ace tui înscris oficial

Documentaţia de atribuire se structurează astfel:

•
•
•

SECŢIUNEA I
SECTIUNEA II
SECŢIUNEA III

-

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

SECŢIUNEA I — Referat de necesitate
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Referat de necesitate
Sub egida Consiliului Judeţean Iaşi, autoritate implicată în acţiuni care presu n
şi
interrelaţionarea cu parteneri din ţară şi străinătate, se desfăşoară evenimente economice
culturale la care participă oficialită i locale şi din străinătate.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi cu nr. 200/23.06.2021, a fost aprobată
organizarea evenimentului intitulat "FORUM CULTURAL TRANSFRONTALIEROPORTUNITĂŢI DE DEZVOLTARE ŞI FINANŢARE", în perioada 28 -30 iulie 2021, ce are
ca scop dezvoltarea şi consolidarea cooperării în domeniul cultural între Consiliul Judeţean Iaşi
şi unităţile administrativ teritoriale din Republica Moldova şi Ucraina.
La acest eveniment vor participa delegaţii ale unităţilor administrativ teritoriale din
Republica Moldova (32 de raioane, 2 municipii şi Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia),
Raionul Cernăuţi-Ucraina şi Regiunea Vinnitsa-Ucraina. Delegaţiile sunt formate din 74 de
membri şi, în baza prevederilor Hotărârii 552/1991, precum şi a O.G. nr. 80/2001 actualizată,
vor fi efectuate cheltuieli suportate de către Consiliul Judeţean Iaşi. În acest sens, solicWU n
achiziţionarea de servicii de cazare pentru cei 74 de membri ai delegaţiilor.
Şaptezecişipatru camere single (preţ estimat 285,70 lei/zi, fără TVA);
Intrarea va fi în data de 28 iulie 2021, iar ieşirea va fi în data de 30 iulie 2021.
Cerinţe minime:
Hotel categorie trei stele;
- Situat în zona centrală, dar de preferat în proximitatea Palatului Culturii, locaţia unde se
desfăşoară evenimentul;
Cazare cu mic dejun inclus;
Restaurant amplasat în interiorul hotelului;
Standard de confort ridicat;
Camerele vor fi dotate cu aer condiţionat, telefon, internet, tv, minibar, exclus chicineta;
Parcare exterioară luminată;
- Acces persoane cu dizabilităţi ;
Recepţie 24 h, conexiune internet ;
Room Service;
Linie telefonică directă, internaţională;
Serviciu spălătorie — curăţătorie;
Fax;
Curierat;
Lift.

Oferta financiară, exprimată în lei fără TVA, va include toate taxele (ex. taxa locală şi,
eventual, taxa pentru parcare).
Achiziţia poate fi făcută la două unităţi hoteliere care respectă standardul de confort
solicitat, cât şi celelalte cerinţe, cu precizarea ca repartizarea să fie pe un număr de minim 37 de
camere într-o locaţie şi diferenţa în cealaltă locaţie.
Valoarea cheltuielilor, estimată prin prospectarea pieţei de profil, este de 42 283,60 lei
fără TVA (74 camere x 285,70 lei fără TVA/cameră x 2 zile). Extracosturile generate de
serviciile suplimentare vor fi suportate de către membrii delegaţiei care au efecuat consumul.
Plata se va efectua cu ordin de plată, în contul de Trezorerie al furnizorului.
Ofertantul va lua în considerare faptul că vor fi plătite doar camerele ce vor fi
ocupate.

Administrator public al Judeţului Iaşi
Ştefan — Andrei CAZ

Director Executiv, Iogen GÎNJ
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalqu
în solidar cu întocmitorul
Avizat în privinţa existenţei fondurilor alocate

şef Serviciu Financiar — Contabil
Mihaela DOROBĂŢ

Şef Serv iu,
Titica Liliana HO C V
Răspund în privinţa realităţii, regularit

şi le

litYţii

Răspund în privinţa realitălii, regularităţii şi legalităpi

Certific existenţa fondurilor alocate

Serviciul Financiar — Contabil,
Consilier, Alina Maria BUHUŞI
Răspund în privinţa realitălii, regularităţii şi legalităpi

Întocmit,

Consi er, Mihaela VRABIE
Răspund în privin

itălii, regularităţii şi legalitălii
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PROIECT DE CONTRACT DE SERVICII
de cazare pentru evenimentul "Forum Cultural Transfrontalier- Oportunităţi
de Dezvoltare şi Finanţare"
data
nr.
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
În temeiul Raportului procedurii privind achiziţia publică de servicii de cazare pentru
evenimentul "Forum Cultural Transfrontalier- Oportunităţi de Dezvoltare şi Finanţare'

înregistrat sub nr.
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii între:
Art. 1 - Părtile
JUDEŢUL IAŞI, prin Consiliul Judetean lasi, cu sediul în municipiul laşi, Bld. Ştefan cel
Mare şi Sfânt, nr. 69, judeţul laşi, telefon 0232/235100, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712,
reprezentat prin domnul Costel ALEXE, Preşedinte, în
cont trezorerie
calitate de achizitor, pe de o parte,
si
cod fiscal
, fax:
, e-mail
, tel:
cu sediul în
, cont
Nr. de înmatriculare în Oficiul Registrului Comerţului de pe Iângă Tribunal
, în calitate de prestator, pe de altă parte,
, reprezentată prin
deschis la
Art. 2 - Definitii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
c. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea
financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire.
În cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnică şi cea financiară acceptate
de către achizitor şi pe baza cărora a avut loc atribuirea acestui contract;
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d. operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat,
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata prestarea de servicii,
inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati;
e. propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte
condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin
documentaţia de atribuire;
f. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, pentru
serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de către Achizitor;
g. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea d
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
i. daune-interese — suma neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de,
către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii
prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare, în tot sau în parte, a
obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte;
j. penalitate contractuală — despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă
de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire
necorespunzătoare, în tot sau în parte, a obligaţiilor din contract;
k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani
de la un anumit eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act
ori acţiune nu se la în considerare. Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei
ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.
Termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului
şi se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziva din ultima lună sau an
corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în
Juni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a
început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare
legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile
lucrătoare.La calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător
dispoziţille de mai sus, cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în
considerare.
I. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de achizitie de la data intrarii sale in vigoare si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de
garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
Art. 3 - Interpretare
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3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3. - În prezentul contract, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice
organizaţie având capacitate juridică.
3.4. - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu excepţia cazului când se prevede altfel în contract, acesta obligă nu numai la ceea ce
este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea
le dă obligaţiei respective, după natura sa.
Art. 4 - Obiectul principal al contractului
4.1. — Prestatorul se obligă să presteze servicii de cazare pentru evenimentul "Forum Cultural
Transfrontalier-Oportunităţi de Dezvoltare şi Finanţare", conform referatului de necesitat
nr. 22790/06.07.2021 si propunerii financiare, în perioada convenită, cu respectarea legislatiei
in domeniu si reglementarilor in vigoare şi cu obligaiiile asumate prin prezentul contract, inclusi
anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în contract pentru serviciile prestate şi
recepţionate, în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
Art. 5 - Preţul contractului
5.1. — (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor, conform propunerii financiare este de
lei fără TVA, la care se adaugă TVA in
valoare de
lei, conform prevederilor legale.
5.1. — (2) Preţul unitar convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor, conform propunerii financiare, este de
lei/ camera/noapte fără TVA, la care se
adaugă TVA în valoare de
lei, conform prevederilor legale în vigoare.
5.1. — (3) Vor fi plătite doar camerele ce vor fi ocupate.
5.2. — Preţul fara TVA a prezentului contract nu se actualizează şi nu se revizuieşte.
5.3. — Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.
Art. 6 - Durata contractului
6.1. - Prezentul contract intră în vigoare după semnarea contractului de către ambele părţi si
opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala
sau legala a oricarui efect pe care il produce.
6.2. — Durata de prestare a serviciilor este in perioada 28-30 iulie 2021 (două nopţi).
Art. 7 - Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti.
Art. 8 - Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
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referatul de necesitate nr. 22790/06.07.2021
- propunerea financiara
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate ca documente
care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac parte integranta
din acesta. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite
elemente ale serviciilor prestate sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în referatu
de necesitate nr. 22790/06.07.2021 si propunerea financiara, prevalează prevederile referatulu
de necesitate nr. 22790/06.07.2021.
Art. 9 - Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în
referatul de necesitate nr. 22790/06.07.2021 si propunerea financiara, anexe la contract, în
conformitate cu prevederile legislaţiei si reglementarilor in vigoare în domeniu.
9.2. — (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o anumită perioadă, trebuie finalizate în termenele convenite de părţi,
termene care se calculează conform art. 6 din prezentul contract.
(2) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă durata de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate prin termenele contractuale se face cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaiiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte
asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, pentru a asigura in
mod continuu personalul salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare pentru
indeplinirea in mod eficient a sarcinilor acestuia.
9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului şi în
termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea
obligaţiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum
acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în
integralitate.
9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi
după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească
aplicabilă, dacă este cazul.
Art. 10 - Obligaţiile principale ale achizitorului
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10.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate şi recepţionate.
10.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit, potrivit
clauzei 16.
10.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu prevederile
clauzei 11.
Art. 11 - Modalităţi de plată
11.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la receptie, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.
Art. 12 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1.— (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere
sau execută necorespunzător obligaiiile asumate prin prezentul contract, atunci achizitorul are
dreptul de a percepe penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului,
respectiv 0,1% din valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător pe fiecare zi
întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau, dacă este cazul, până la rezilierea
contractului.
(2) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte, pe parcursul perioadei de
derulare a prezentului contract, să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul este îndreptăţit de a calcula penalităţi, de 0,1% din preţul contractului rămas de
executat pana la îndeplinirea duratei de execuţie a prezentului contract, pentru fiecare zi de
întârziere până la data încetării de drept a contractului sau a rezilierii acestuia.
12.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci va achita ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
din pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din suma datorată scadentă, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
12.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca,
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Art. 13 - Garanţia de bună execuţie a contractului
Nu este cazul
Art. 14 - Alte responsabilităţi ale prestatorului
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14.1. — Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu referatul de necesitate nr.
22790/06.07.2021 si propunerea financiara.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
perioada convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
Art. 15 - Alte responsabilităţi ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le-a cerut, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
Art. 16 — Recepţie şi verificări
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract si documentele acestuia.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului.
16.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi care
vor efectua verificările.
16.3. — Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de c ătre
Direcţia Tehnică şi lnvestiţii- Serviciul Logistic.
16.4 — Direcţia Tehnică şi lnvestiţii - Serviciul Logistic va urmari şi va îndeplini, în numele
achizitorului, toate activităţile necesare realizării obiectului prezentului contract, va monitoriza
executarea obiectului prezentului contract, va semnala orice incident in executare si va transmite
Direcţiei Achiziţii Publice din cadrul Judeţului laşi — Consiliului Judeţean laşi documentul
constatator în termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea acestuia.
16.5. - Direcţia Tehnică şi lnvestiţii- Serviciul Logistic va initia toate demersurile legale aferente
organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va
comunica prestatorului procesul - verbal de receptie.
Art. 17 - Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor conform art. 6 din prezentul
contract.
17.2. - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o anumită perioadă, trebuie finalizate în termenele convenite de părţi,
termene care se calculează conform art. 6 din prezentul contract.
17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă perioada de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate prin termenele contractuale se face cu acordul părtilor,
prin act adiţional.
17.4. - In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a duratei de prestare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
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Art. 18 - Ajustarea preţului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, plătile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiara anexă la contract.
Art. 19 - Încetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract încetează, în condiţiile legii, prin executarea, de către ambele părţi, a
tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a
fără vina nici uneia dintre părţi, a unui element esenţial al contractului, astfel cum acesta este
definit în legislaţia aplicabilă.
19.2. — (1) Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia
Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz Prestatorului de 5
zile de la transmiterea deciziei, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără interventia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare:
a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaiile în perioadele stabilite prin contract;
b) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de către
achizitor care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaiilor
din contractul de servicii, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la
timp a serviciilor de asistenţă tehnică;
c) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţii sau instrucţiuni emise de
către achizitor;
d) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de
servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;
e) prestatorul declară că nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale;
f) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune în legătură
cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
g) după semnarea contractului, se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul
procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a fi inexacte;
h) împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu
privire la fraudă, coruptie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate
ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
i) prestatorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura
organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau
controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate
într-un act adiţional la Contractul de Servicii;
j) prestatorul nu respectă obligaţiile referitoare la confidenţialitate şi protecţia datelor cu
caracter personal;
k) prestatorul nu furnizează garantiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează
garantia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
I) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestaţiilor este grav compromisă ca urmare a
întârzierii prestaţiilor din culpa prestatorului.
(2) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct.h, i, j ale art. 19.2 alin. (1), achizitorul va înştiinţa
prestatorul în legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancţiunile prevăzute.
Prestatorul este invitat să prezinte observaţiile sale cu privire la sancţiunile notificate.
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19.3. inştiinţarea privind rezilierea contractului
19.3.1. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o
transmite prestatorului.
19.3.2 În oricare din situaţii, penalităţile de întârziere se calculează până la data efectivă a
rezilierii.
19.3.3 Achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate şi toate su' mele cuvenite prestatorului,
la data rezilierii.
19.3.4 Dacă achizitorul reziliază contractul de servicii, are dreptul la daune-interese şi va fi
îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a renunţa la celelalte despăgubiri la care este
îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit.
19.3.5. - În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate executa garanţia
de bună executie, în conformitate cu prevederile art.13
19.4 - În urma unui preaviz de 1 zi acordat Achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul
contract dacă Achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestator a sumelor datorate acestuia 1n baza
oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul
contract;
b) suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 60 de
zile pentru motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa prestatorului;
19.5 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al prestatorului dobândit anterior
acesteia în temeiul prezentului contract.
19.6 - În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi prestatorul pentru orice
pierdere sau prejudiciu suferit.
Art. 20 - Amendamente
20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
20.2. - Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi conditiile prevăzute prin
acest contract.
20.3 — (1) Modificarea duratei de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte de
expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu
necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie
sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.4 - Nu este permisă modificarea pretului prezentului contract în aşa fel încât noua valoare
rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat
sau să fi impus organizarea unei proceduri de atribuire.
Art. 21 - Cesiunea
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21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligatiile născute
rămânând în sarcina părţilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
21.2 — Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în
condiţiile prevăzute OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 22 - Forţa majoră
22.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată 1n perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
22.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia imediat dupa încetare.
Art. 23 - Soluţionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura
cu îndeplinirea contractului.
23.2. - Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
Art. 24 - Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între prestator
şi achizitor este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, la începutul
contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2. - Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat
este legea română.
Art. 25 — Comunicări
25.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris. După primirea oricărei comunicări transmise in scris, părţile au obligaţia
de a confirma primirea şi înregistrarea acestuia.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail. Luarea la cunoştinţă
despre aceste comunicări se prezumă din momentul transmiterii comunicării prin mijloacele
menţionate, la datele de contact notificate de părţi.
25.3 - 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 la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
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notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si
nu de la data confirmarii de primire.
Prezentul proiect de contract s emneaza intr-un exemplar continand 10 pagini.

Prestator

Achizito
A
JUDEŢ
Preşedi
Costel ALE

Secretar Gen
Lăcrămioara V

UdeAulu
-DĂSCĂLESCU
E

Şef Serviciu, Se i • iul Fonduri S ecffişeşiliul Judetean laşi
VIZAT PENTRU CONTROL
Sinteză şi Recuper re Creanţe
FINANCIAR PREVENTIV
Elena - Adriana MĂRGĂRINT
PROPRIU
Vizat pentru control financiar preventiv propriu
hita Mihaela
Luna 0"4- Ziva
25

Director Executiv Direcţia Economică,
Elena ARVINTE
Răspund în privinţa r al' ătii, regularităţii şi legalităţii

Direcţia Economică — şef Serviciu, Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBĂT
Răspund în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii

Director Executiv Direcţia Juridică
Gabriela A UNGULESEI
jmi asum în tot

Isponsabilitatea corectitudinii şi legalităţii, în solidar cu intocmitorul înscrisului

Director Executiv recţia Tehnica si Investitii
logen GINJU
1mi asum în totalit

nsabilitatea corectitudinii şi legalităţii, în solidar cu intocmitorul înscrisului

Director Executiv Direcţia Achiziţii Publice
Anca Luminiţa MUŞCHERU
lmi asum în totalitate responsabilitatearectitudinii şi legalităţii în solidar cu intocmitorul înscrisului

Sef Serviciu, Serviciul Ăchizitii Pu lice
lulia-Ramona ANTONESEI-R
lmi asum in totalitate responsabilitatea core

galitatii,

ntracte - Direcţia Achiziţii Publice
dar cu intocmitorul inscrisului

Direcţia Achiziţii Publice, Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
Consilier juridic Maria a Cătălina Tuduri
Imi asum responsabilitatea pentr undame area, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
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SECŢIUNEA III — Formulare şi modele de documente.

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

Formular de Oferta

Data: [introduceţi ziva, luna, anul]
Anunţ de participare: (introduceţi numărul anunţului de participare
Obiectul contractului: [introduceţi obiectul contractului din anunţul de participare]
Către: Autoritatea Contractantă [introduceţi denumirea]
Subsemnaţii, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă din această achizitie şi să demarăm, să realizăm şi
să finalizăm activită tile specificate în Contract în conformitate cu Caietul de sarcini şi cu Propunerea noastră
Tehnică şi Financiară.
În concordanţă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informaţiilor furnizate de Autoritatea
Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
lei [introduceţi suma în cifre si litere din Propunerea Financiarăj, fără TVA,
ofertăm preţul total de
la care se adaugă TVA de

[introduceţi suma în cifre şi litere],

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
am examinat cu atenţie, am kiţeles şi am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislaţiei achiziţiilor
1.
publice aplicabile acestei proceduri, aşa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziţiei, în
special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
avem o inţelegere completă a documentelor achiziţiei comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nici
2.
rezervă sau restricţie, inţelegem şi acceptăm cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile,
stipulă rile şi condiţiile incluse în anunţul de participare şi documentele achiziţiei;
dupa ce am examinat cu atenţie documentele achiziţiei si avem o intelegere completa asupra acestora ne
3.
declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta
4.
noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
5. am "inţeles că am avut obligaţia de a identifica şi semnaliza Autorităţii Contractante, pe perioada pregătirii
Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanţe în legătură cu şi pentru
realizarea activităţilor în cadrul contractului;
suntem de acord şi acceptă m în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic şi comercial
6.
asociată documentelor achiziţiei şi acceptăm aceeaşi responsabilitate faţă de Autoritatea Contractantă în
ce priveşte aceste documente ca şi cum noi am fi pregătit aceste documente;
7.
am citit, am înţeles pe deplin, acceptăm şi suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanţă
incluşi în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităţilor şi
transmiterea rezultatelor.

[introduceţi numărull
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de
zile de la data depunerii Ofertelor şi că transmiterea acestei Oferte ne va line răspunzători. Suntem de acord
că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceţi denumirea co pletă] în această
procedură declar că:
1. nu am făcut şi nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alţ i operatori economici pentru a depune
sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiţia
2. noi, împreună cu subcontractanţii şi terţii sustinători nu ne aflăm în nici o situaţie de conflict de interes,
aşa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 şi ne angajăm să anunţăm imediat Autoritatea

Contractantă despre apariţia unei astfel de situaţii atât pe perioada evaluă rii Ofertelor cât şi pe perioada
derulă rii Contractului
3. am citit şi "inţeles pe deplin conţ inutul modelului de Contract din Documentaţia de Atribuire, inclusiv dar
fă ră a se Iimita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunţare unilaterală din contract şi acceptăm
expres conţinutul lor şi efectele lor juridice.
4. până la incheierea ş i semnarea contractului de achiziţie publică de servicii această Ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă fintroduceţi denumirea Autorităţil Contractantej,
prin care Oferta noastră este stabilită câştigă toare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
5. Precizăm că nu depunem Ofertă Alternativă.
6. inţelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire şi că îşi rezervă dreptul de a anula
procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condiţiilor stabilite la art. 212 şi 213 din
b.
c.

Legea nr. 98/2016.
nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă Ofertă pe care o poate
primi.
în niciun caz nu va fi răspunză toare pentru eventuale prejudicii determinate de situaţiile
menţionate anterior şi garantă m că nu vom Line Autoritatea Contractantă răspunzătoare

într-o astfel de situaţie.
7. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de
jintroduceţi procentul stabilit în Anuntul de participarel din preţul Contractului.
8. Confirmăm că nu participă m în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o
asociere, în calitate de subcontractant).
9. Vă zând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1)
din HG nr. 395/2016 şi art. 19, alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că pă rţile/informaţiile
din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidenţial pentru
a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate
intelectuală:
Nr. Crt.

Referinţa din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

(introduceti numărul paginii, de la paragraful nr.... la paragraful nr....]
1.

.... fintroduceti informaţia]

2.

.... (introduceti informaţia]

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

Motivele pentru care pă rţile/informaţiile mai sus menţionate din
Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidenţiale

1.

.... [prezentaţi motivul]

2.

.... (prezentati motivul]

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

ANEXA — FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Tip
camera
Carrera
single

Nr. camere

Nr. nopti
cazare

74

2

TOTAL

Tarif
fără TVA

TVA

Taxa
hoteliera
noapte

Total tarif cazare
fara TVA,
cu toate taxele
incluse

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

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

Subsemnatul
împuternicit al

[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant
[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că mă angajez să
prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile
privind domeniul mediului, social si relaţiilor de muncă, în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente
îndeplinirii acestor obligaţ ii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a
securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare, HG 1091/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, Ordinul
508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protecţia muncii, Legea 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor precum ş i celelalte acte normative conexe sau
subsecvente.

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

Formular nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
(adresa de domiciliu)
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
,
, la data de
, eliberat de
, nr.
identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
(denumire), avan
, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului d
achiziţie publică de cazare pentru evenimentul "Forum Cultural Transfrontalier- Oportuniffiţi de Dezvoltare şi Finanţare"
organizată de Judeţul Iasi, declar că ofertantul unic/ofertantul asociat/terţul sus(inător/subcontractantul (dupa caz) nu se afla ii
niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul consiliului d
administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soVsoţie, rudă
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relalii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţi
contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele persoan
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află
relalii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste prezenta
procedură sunt:

1. ALEXE COSTEL — Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
2. DANGĂ MARIUS-SORIN — Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi;
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi ;
4. VERNICĂ - DASCALESCU LĂCRAMIOARA — Secretarul Judeţului Iaşi;
5. CAZACU STEFAN ANDREI - Admnistrator Public al Judetului
6. ALUNGULESEI GABRIELA - Director Executiv, Direcţia Juridică;'
7. ARVINTE ELENA - Director Executiv, Directia Economică;
8. DOROBĂŢ MIHAELA - Şef Serviciu, Serviciu Financiar Contabil, Direcţia Economică;
9.MARGARINT ELENA-ADRIANA - Sef Serviciu, Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante;
10. IOGEN GINJU - Director Executiv, Direcţia Tehnica si Investitii;
11. TITICA HOLICOV — Sef Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
12. MIHAELA VRABIE - Consilier, Serviciu Logistic, Direcţia Tehnica si Investitii;
13. MUSCHERU LUMINITA ANCA -Director Executiv, Directia Achizitii Publice;
14. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - Şef Serviciu, Direcţia Achiziţii Publice;
15. ŞERBANOIU CATALINA- Cons Jr Directia Achizitii Publice;
16. TUDURI MARIANA CATALINA-Cons Jr Directia Achizitii Publice;
CONSILIERI JUDETENI:
1. ACOSTOAIEI Adrian
2. ALEXA Petru Bogdan
3. APREOTESEI Andrei
4. AVRAM Petru
5. BOGDAN Mihail
6. CABALAU Maria

7. CĂTUR Cătălin Constantin
8. CIOBANU M. Marius-Mihai
9. CÎTEA Petronela
10. DiSCĂ Daniel
11. DOLACHI-PELIN Constantin
12. FLUTUR Sorin-Georgel
13. IGNAT Etienne
14. LEBĂDĂ Dorel
15. LUPU Magdalena
16. MANOLACHE P. Mircea
17. MINEA Marius-Dănuţ
18. OLARU Georgeana-Lăcrămioara
19. OLTEANU Romeo
20. PiNTEA Costică
21. PRICOPE Petru Ovidiu
22. PRISTĂVIŢA GABRIEL
23. SLABU Adrian
24. SOCOLOV Răzvan-Vladimir
25. STANCIU Cristian
26. ŞANDRU Florin-Daniel
27. SERBAN Constantin
28. TRANDAFIRESCU Sorin-Alexandru
29. URCACIU Ion Lorin
30. USCATU Constantin-Marian
31. URSANU Radu Ionel
32. URSU Lăcrămioara
33. VATRĂ Gheorghe-Romeo.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare.
inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei
penale privind falsul în declaraţii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta isi desfăsoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."
Data

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

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

