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JA.

Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa. achizitioneze

Servicii de administrare, mentenanta- si suport tehnic „Soft economic pentru venituri,
fonduri speciale Si recuperari creante", prin achizitie directs, si invite pe cei interesati s5
depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul la0;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi, telefon 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie direct*
4. Sursa de finantare: Bugetul propriu at Consiliului Judetean Iasi;
5. Valoarea estimate: 36000 lei Mt TVA gi reprezinta valoarea pentru perioada
01.01.2022 - 31.12.2022 in functie de care se vor depune si evalua ofertele.
Valoarea maxima estimate a serviciilor este de 48000 lei fare TVA si reprezinta
valoarea ce contine si posibile suplimentari pans la 30.04.2023 ale serviciilor deja
achizitionate, conf. prevederilor art. 165 alin (1) din Hotararea Guvernului nr.
395/2016 — Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice. Nivelul maxim ;Ana la care va fi posibile o astfel de
suplimentare pentru perioada 01.01.2023 — 30.04.2023 este de 12000 lei fare TVA;
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;

7. Cod CPV: 72261000-2 Servicii de asistenta pentru software (Rev.2);
8. Durata contractului de prestari servicii: de Ia data Inscrisa in ordinul de incepere a
prestarii serviciilor §i (Ana la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire a
contractului prin Act aditional la contract [Ana Ia data de 30.04.2023, conditionat de
existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor
art. 165 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016. Data de incepere a prestarii
serviciilor va fi notificata de catre Beneficiar prin ordin de incepere.

9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertelor;
10.Data limita de depunere a ofertelor: 17.11.2021, ora 10.00;
11.Conditii contract: Garantia de buns executie a contractului se va constitui in cuantum de
5% din pretul contractului, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de contract
(Formular 6 - model orientativ de garantie de buns executie).

12.Oferta va contine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunerea tehnica si propunerea
financiara.
Propunerea tehnica: ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel Mat aceasta
sa respecte toate cerintele i sä cuprinda toate documentele solicitate prin caietul
de sarcini nr. 37658/28.10.2021.

In cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta si urmatoarele:
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale —
formular 3;

- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul dedara ca la elaborarea
ofertei sale a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii - formular 4.
Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele documente:
- Formularul de oferta — formularul 5.
Valoarea ofertei va fi prezentata in lei fara TVA, cu TVA explicitat separat. In
formularul de oferta va fi specificata valoarea lunara si valoarea totals a serviciilor.

13. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generala in format tiparit prin servicii postale / de
curierat/prin livrare directs la: sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ul Stefan cel Mare si
&ant nr. 69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel:
LUNI — JOI : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise Ia adresa de e-mail
achizitii.publice@icc.ro, pana Ia data limita de depunere a ofertelor.

15.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.elicitatie.ro/pub, sectiunea Publicitate-anunturi sau poate fi obtinuta in format electronic de
la sediul autoritatii contractante, Judetul las, - Consiliul Judetean Iasi, Directia Achizitii
Publice.
DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminita MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corecfitudinii si legalitafii
in solider cu intocmitorul inscrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Mariana PIETRARU
Imi asum responsabditatea pentru tundarnentarea,
corectitudinealegalitatea Intounirii acestui Inscris oficial

CONSILIER,
OTILIA HUTANU
Imi asurn responsablitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legelitalea
Intocmini acestui incsnis °fide!

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de administrare, mentenanta si suport tehnic „Soft economic
pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante"

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUCHERU
Imi asum in totalitate responsatiilitatea corectitudinii si
M solider cu intocaiitorul inscrisului
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de administrare, mentenanta Si suport tehnic „Soft economic
pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante"

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Imi asum nmponsabilltatea pentru fundamentarea,
rectitudinea,legalltatea intocmiril acestui inserts Okla,

Consilier,
Otilia HUTANU

'nil asum responsabitrletea pentru turAamentarea, corectrtudinea. legalltatea
intocrnut acestu4 mans oficial
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Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
• SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA II - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale obligatorii.
• SECTIUNEA III - Formulare si modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini

ROMANIA
JUDETUL 1A$1
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Directia Economia
Serviciul Fonduri Speciale, Sintea gi Recuperare Creante

Nr.3166S) / 094C /e)

2021

v. 4,

EA
CAIET DE SARCINI
Servicii de administrare, mentenanta suport tehnic "Soft economic pentru venituri, fonduri s eciale gi
recuperari crenate"
Caletul de sarcini defineste natura serviciilor de administrare, mentenanta si suport tehnic asigurate
pentru sistemul informatic "Soft economic pentru venituri, fonduri speciale gi recuperiiri creante"
al Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi si este intocmit pornind de Ia resursele informatice
existente.
1..Obiectivul este de a se asigura servicii de administrare, mentenana gi suport tehnic a "Soft — lui
economic pentru venituri, fonduri speciale gi recuperari creante", astfel incat Serviciul Fonduri
Speciale, Sinteza si Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice sa alba intr-un timp cat mai
scurt informatiile necesare activitatii curente sau procesului decizional, cu un grad sporit de acuratete.
2. Durata Contractului de servicii va fi de la data inscrisa in ordinul de incepere a prestarii serviciilor,
pana Ia data de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin Act Adifional la Contract,
pana Ia data de 30.04.2023. Data de incepere a contractului va fi notificata de catre Beneficiar prin
ordin de incepere.
3. Clasificarea serviciilor.
3.1. Administrarea "Soft - ului economic pentru venituri, fonduri speciale recuperfiri creante"
3.1.1. Aceasta activitate se aplica "Soft - ului economic pentru venituri, fonduri speciale gi
recuperari creante" al Beneficiarului.
Principalele activitati care se presteaza sunt:
3.1.2. Instalare upgrade-uri si corectii software;
3.1.3. Intretinere conturi client prin: introducere not utilizatori, grupuri de utilizatori, scoatere
utilizatori, modificari drepturi de acces, parole, etc.;
3.1.4. Rezolvare neconformitati in functionare;
3.1.5. Asigurare asistenta teftnica in utilizarea aplicatiei software (modulele: PROTAXI, PROS YS.
FONDURI SPECIALE);
3.1.6. Reconfigurare/reinstalare a soft-ului in cazul in care configurarile existente genereaza
functionari defectuoase ale acestuia;
3.1.7. La cererea personalului care utilizeaza modulele PROTAXI, PROSYS si FONDURI
SPECIALE, prestatorul va executa upgrade-uri ale modulelor mentionate;
3.1.8. Refacere date in cazul aparitiei incidentelor.
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3.2. Mentenanta aplicatiei Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante:
3.2.1. Procesul de mentenanta consta in interventii/operatiuni care se efectueaza permanent pentru
functionarea optima a soft-ului, ajustarea soft-ului si a documentelor corespunzatoare emise din rularea
soft-ului, ca urmare a problemelor/disfunctionalitatilor detectate sau a necesitatii de a perfectiona
sistemul software, respectiv de extindere a setului de functionalitati oferite de soft sau pentru a
implementa optimizari de nature sa imbunatateasca performanta sistemului, precum si a modificarilor
impuse de legislatie.
Mentenanta software se refers la:
- interventii/operatiuni care se efectueaza permanent;
- mentenanta corectiva, adica procesul prin care se aduc modificari asupra sistemului software
pentru a corecta probleme de functionare defecte — descoperite in timpul exploatarii;
- mentenanta evolutiva (adaptiva), adica procesul prin care se aduc modificari asupra sistemului
software pentru imbunatatirea sistemului, pentru a raspunde unor noi cerinte din partea
beneficiarului, respectiv:
o extinderi/adaptari/modificari ale unor functionalitati existente;
o implementarea unor noi functionalitati in sistem.
3.2.2. Acest serviciu are ca scop asigurarea bunei functionari a aplicatiei Soft economic pentru
venituri, fonduri speciale si recuperari creante existent la Beneficiar.
Procesul de mentenanta software consta din:
A) Interventii/operatiuni permanente care au ca scop asigurarea unei functionari corecte,
intretinerea permanents a soft-ului, monitorizarea aplicaliilor, urmarirea si configurarea
aplicatiilor in sensul unei exploatari in conditii optime, etc.;
B) Mentenanta corectiva:
1.Instalare corectii software;
2. Intretinere conturi client prin: introducere noi utilizatori, grupuri de utilizatori, scoatere utilizatori,
modificari drepturi de acces, parole, etc.;
3. Rezolvare neconfortnitati in functionare;
4. Reconfigurare/reinstalare a soft-ului in cazul in care configurarile existente genereaza functionari
defectuoase ale acestuia;
5. La cererea personalului care utilizeaza modulele PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE,
prestatorul va executa upgrade-uri a modulelor mentionate;
6. Refacere date in cazul aparitiei incidentelor;
7. Reconfigurare sau alte actiuni menite se restabileascA functionalitatea soft-ului instalat pe
echipamentele Beneficiarului in cel mai scurt timp posibil, pentru a nu intrerupe activitatea
Beneficiarului;
8. Remedierea defectiunilor/incidentelor trebuie sA fie efectuati de o echipa de specialisti ai
Prestatorului sau cel putin de o persoana calificata functie de modulul implicat (PROTAXI, PROSYS
sau FONDURI SPECIALE) si de prioritatea stabilitA de cane Beneficiar.
9. Beneficiarul va consemna si inregistra defectiunea/incidentul pe platforma Help al Prestatorului si
totodata va contacta telefonic persoana desemnata de cAtre Prestator, conform punctului 15, in vederea
evaluArii defectiunii/incidentului. Persoana desemnata impreuna cu echipa Prestatorului defineste si
incadreaza defectiunea/incidentul intr-o anumita categorie/nivel de defectiune/incident si stabileste de
comun acord cu Beneficiarul termenul de rezolvare a defectiunii/incidentului functie de gravitatea
acestora si urgenta activitatilor impusa de termenele care trebuie respectate.
Nivelurile defectiunilor/incidentelor pot fi: minore (eroare minorA, care nu impiedica desfasurarea in
bune conditii a activitatii utilizatorilor — nu afecteazA functionalitatile soft-ului), medii (impactul
reprezintA un inconvenient care necesita solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor, exista cel
putin o cale de a ocoli defectul — afecteaza funclionalitatile soft-ului), majore (nicio solutie alternative
nu este disponibila, dar activitatea utilizatorilor poate totusi continua, insa ]imitate la componentele
neafectate — impact asupra functionarii soft-ului, impiedicand desfilsurarea in conditii normale a
activitatii utilizatorilor) si critice (problema impiedica desfasurarea activitatii, activitatea in cadrul
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sistemului este afectata si nu mai poate continua, pierderea functionalitAtilor devenind critic& - intreg
sistemul este nefunctional).
Persoana desemnatd, conform punctului 15, se va deplasa in timpul programului de lucru al
Beneficiarului la sediul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi dacd defectiunile/incidentele sunt
majore sau critice, intrucat prezenta acesteia va contribui Ia remedierea defectiunilor/incidentelor intrun interval de timp mai scurt, si implicit respectarea termenelor, ca urmare a suportului specializat
acordat Beneficiarului la problema identiticatA si/sau a transpunerii solicitarilor Beneficiarului in
relatia cu Prestatorul.
10. In cazul defectiunilor/incidentelor medii, majore si critice, termenul de rezolvare a
defectiunii/incidentului va fi afisat pe platforma Help a Prestatorului in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help at Prestatorului.
11. In cazul defectiuniloy/incidentelor minore, acestea se remediazA in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului. In cazuri urgente
impuse de termene, perioada de rezolvare a defectiunilor/incidentelor minore va fi mai mica de 24 ore,
remedierea realizandu-se de Prestator in urma apelului/solicitarii telefonice si inregistrarea
defectiunii/incidentului (sesizarii) pe platforma Help de cane Beneftciar.
12. Dui:A testarea sistemului de cAtre Beneficiar in urma rezolvarii defectiunilor/incidentelor.
Beneficiarul confirms rezolvarea problemei pe platforma Help a Prestatorului.
13. Prestatorul va intocmi pane la data de 5 ale lunii urmatoare celei raportate (anterioare), Raportul
lunar al serviciilor prestate care va include intervendile/operatiunile care se efectueaza lunar pentru a
asigura functionarea soft-ului, precum si sesizArile primite si rezolvarea acestora pentru verificarea
respectArii termenului de cAtre Beneficiar.
14. In cazul in care, din vina exclusive a Prestatorului, acesta nu indeplineste obligatiile asumate prin
contract referitoare la punctul B)., Beneficiarul va deduce din pretul contractului, ca penalitAti o sums '
de 36 lei/ors de intirziere pentru deptisiri al timpilor de rezolvare prevazut la punctele 10 sau 11, dar
nu mai mult de 3.570 lei intr-o lund calendaristicA.
15. Prestatorul va face dovada ca are cel putin o persoand angajalA care poate interveni Ia sediul
Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi atunci and este necesarit prezenta acestuia (conform punctului
9). pentru identificarea defectiunilor/incidentelor care survin in fiecare modul, respectiv PROTAXI,
PROSYS si FONDURI SPECIALE, stabilirea categoriei/nivelului de defectiune/incident, precum si
gestionarea si remedierea defectiunilor/incidentelor. Se vor prezenta acte doveditoare: certificari,
datele de contact ale persoanelor care vor raspunde de activitatea de remediere a
defectiunilor/incidentelor, precizAri ale obligatiilor pe care le are fiecare persoardt.
16. Persoana desemnata la punctul 15 realizeaza primul nivel de suport specializat si transferul cAtre
grupul de suport specializat al Prestatorului, asigurd relatia dintre Prestator si Beneficiar, fumizeazA
datele de contact a persoanelor responsabile cu rezolvarea defectiunilor/incidentelor, urmareste modul
de rezolvare a sesizArilor, etc.
17.Obligatii care trebuie indeplinite pentru modulul:
a) PROTAXI
Asigurarea:
- functiondrii tuturor etapelor — in cazul creantelor fiscale si bugetare, respectiv notificare debit
(titlu de creantd + anexa), inspectie (decizie de impunere + anexa, notA contabild), executare
silita (somatie, titlu executoriu, notd contabilti, adresti de infiintare poprire, adresa de instiintare a
debitorului despre infiintarea popririi, precum si a rapoartelor care se emit prin modulul
PROTAXI;
- functionarii tuturor etapelor — in cazul creantelor stabilite prin hotdritre judecatoreascA,
respectiv executare silitd (somatie, nota contabild, adresA de infiintare poprire, adresti de
instiintare a debitorului despre infiintarea popririi, precum si a rapoartelor care se emit prin
programul PROTAXI;
- functionarii tuturor etapelor pentru sectiunea Creante/incasdri;
- realizdni importului notelor contabile de constituire a debitului si a veniturilor din PROTAXI in
PROSYS;
- efectuarii calculului corect al sumelor principale datorate si accesoriilor;
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preluarii corecte si exacte a sumelor datorate in formularele, anexele si rapoartele emise in
PROTAXI;
efectuarii corecte si exacte a rapoartelor distinct pentru: fiecare debitor (Ilse de cont pentru
operatiuni diverse — extras partener, fisa plati, figs partener, etc.), sursa de finantare, cont bancar,
cod IBAN, tip partener, creanta fiscalA gi bugetarA, impunere, procedurA de executare Oita,
precum gi pe total;
vizualizArii rapoartelor in ProViewer in format tabelar (borduri linii si coloane);
efectuarii stingerii debitelor functie de platile efectuate de debitor, in orice etapa (situatii, titlu de
creanta, inspectie, executare silitA, poprire) in modul solicitat de Beneficiar;
atentionarii/avertizarii utilizatorului prin afisarea unui mesaj de eroare atunci and se efectueaza
stingerea debitelor iar suma virata de catre persoana fizica/juridic& este mai mica decal suma
propusa de Care utilizator a fi stinsa sau suma ramasa de stins este mai mica deck suma propusa
de cAtre utilizator a II stinsa;
introducerii de parametrii noi: parteneri distinct pentru persoane fiziee gi persoane juridice, tipuri
de venituri distinct pentru fiecare sursa de finantare, tipuri de taxe, tipuri de creanle, articole
(cont sursa), matricole, etc.
introducerii de scheme de contare pentru sursele de finantare nou adaugate si corelarea lor cu
modulul PROSYS;
introducerii datelor in Situatii in mice moment;
efectuarii stergerii oricaror inforrnatii introduse in situatii, a documentelor de plata pentru
efectuarea stingerii debitelor, a datelor introduse in diferitele etape din PROTAXI (titlu de
creanta, somatii, titluri executorii, decizii de impunere, adrese de infiintare poprire, adrese de
instiintare a debitorului de infiintarea popririi), etc., in mice moment, dacA nu au fost incheiate
situatiile financiare;
introducerii/stergerii datelor in sectiunea Creante/incasari in orice moment in functie de
drepturile stabilite pe utilizatori;
diferentierii utilizatorilor functie de drepturile de modificare si/sau citire, respectiv aplicatia s&
permits blocarea modificarii, stergerii sau suprainearearii inregistrarilor din baza de date in cazul
in care utilizatorii nu au aceste drepturi;
exportului fonnularelor, anexelor gi rapoartelor in Excel, Word, Adobe Reader.
generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
modificarii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROTAXI;
incarcarii formularelor (titlu de creanta, somatie, titlu executoriu, decizie de impunere, adresa de
infiintare poprire, adresa de instiintare a debitorului despre inflintarea popririi, etc.) emise din
modulul PROTAXI, in conformitate cu modificArile impuse de legislatia in vigoare;
unui timp de rAspuns mic pentru gasirea, prelucrarea si actualizarea informatiilor din baza de date
PROTAXI;
respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROTAXI;
respectarii termenului de actualizare a modulului PROTAXI;
- rezolvarii (nickel neconformitAti/defectiuni in functionare;
oricAror operatiuni care conduc la buna functionare a modulului PROTAXI.
b) PROSYS IS
Asigurarea:
- modificArii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROSYS;
- actualizarii: planului de conturi, nomenclatoarelor parteneri, scheme contare inclusiv formule;
- modificarii perioadei de lucru utilizator in functie de optiunile utilizatorului;
realizarii importului notelor contabile din modulul PROTAXI in modulul PROSYS, dupA centre
de cost, respectand formularul detaliat cat si cel simplificat solicitate de ANAF, introducerea de
noi parametri;
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-
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realizarii notelor contabile privind: sumele solicitate/primite de la Autoritatile de Management
pentru proiectele derulate la nivelul Consiliului Judetean Iasi si institutiilor subordonate, alte
inregistrari contabile la nivelul Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante;
vizualizArii notelor contabile pentru: formularul simplificat, formularul detaliat, centrul de cost.
administrator;
cautarii/listArii notelor contabile dull& data, centru de cost, numar nota contabile, etc.
' notelor de inchidere a conturilor de venituri si alte inchideri;
realizar
realizarii fiselor cont pe capitole, articole, centru de cost;
realizarii fiselor cont sintetice sj analitice;
realizarii fiselor cont pentru operatiuni diverse;
vizualizarii fiselor cant pentru un cant, cumulate, centre de cost si alti parametri selectati de cAtre
utilizator;
realizarii corecte si conform legislatiei a balantei sintetica, analitice, lunarA, trimestriala si
anuala;
vizualizarii balantei sintetica, analitick lunarA si alte perioade introduse de catre utilizator, pe
centre de cost, cu 3 - 5 egalitati, pe toate conturile sau distinct pentru un cont si alte optiuni
stabilite de utilizator;
realizarii registrelor jurnal, inventar, Cartea Mare si alte documente impuse de legislatia in
vigoare;
realizarii jurnalului notelor contabile si jumalul InregistrArilor pe centru de cost;
realizArii corecte si conform legislatiei a Anexelor Ia situatiile financiare trimestriale si anuale;
listArii si/sau importului in Excel, Word, Adobe Reader a tuturor documentelor create in modulul
PROSYS;
preluarii automate a soldurilor anului precedent;
introducerii datelor in modulul PROSYS, in once moment, cu respectarea datelor de raportare;
efectuArii stergerii oricaror informalii introduse eronat, dace nu au fost incheiate situatiile
financiare;
generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
unui timp de raspuns mic pentru gAsirea, prelucrarea si actualizarea informatiilor din baza de date
PROSYS;
respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROSYS;
respectarii termenului de actualizare a modulului PROSYS;
rezolvarii oricarei neconformitAti/defectiuni in functionare;
vizualizarii tuturor documentelor realizate in modulul PROSYS de cAtre Serviciul Financiar
Contabil - Directia Economica, de Ia momentul implementarii soft-ului de care S.C. Prosoft ++
SRL Ia Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi;
blocArii modificarii directe, stergerii sau supraincarcarii inregistrArilor din baza de date, existand
posibilitatea diferentierii utilizatorilor: cu drept de modificare sUsau citire;
oricaror operatiuni care conduc Ia buna functionare a modulului PROSYS.

c) FONDURI SPECIALE:
Asigurarea:
- functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Proiecte„;
introducerii de parametrii not in nomenclatorul actelor normative (Tip act normative, Acte
normative) ;
definirii criteriilor de grupare a unitatilor administrative teritoriale si a lucrarilor pentru care se
solicits finantarea (Criterii grupare UAT);
introducerii Programelor, Subprogramelor si a domeniilor specifice unui project de investitie
(Structure program investitie);
- constituirii nomenclatorului de parteneri pe grupe (Parteneri);
introducerii surselor de provenienta a sumelor pentru finantarea programelor de investitii (Sursa
alocatii);
5
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-

-

-

introducerii informatiilor cu privire la Contractele de Finantare (Contract Finantare) si ale
actelor aditionale aferente contractelor de finantare — (Act Aditional Contract de Finantare);
introducerii informatiilor cu privire la Conventiile de Finantare — (Conventie de Finantare) $i ale
actelor aditionale la Conventiile de Finantare (Act Aditional Conventie Finantare);
inregistrarii facturilor aferente Contractelor de lucrari (Facturi lucrari);
inregistrdrii ordinelor de platd de transfer/alocare a sumelor cat si a ordinelor de plata catre
executantii lucrdrilor (Ordine de plata);
efectuarii stergerii oricaror date introduse in situatii.
functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Rapoarte„
generdrii $i listarii tuturor rapoartelor cuprinse in modulul „Rapoarte„: rapoarte de evidentd a
facturilor (Lista facturi, Centralizator facturi, Situatie Program), a notelor contabile (Nota
Contabila) $i a fivlor de corn pe fiecare obiectiv (Fisk cont obiectiv), a situatiei centralizatoare
pe program (situatie program centralizata), a deconturilor justificative pe program/subprogram
(Decont, Decont Justificativ), lista lucrarilor finantate si evidentd a programelor (Lista lucrari,
Evidenta program, Situatie program, Grad realizare program):
actualizarii permanente a machetelor din modulul Rapoarte, functie de legislatia in vigoare;
respectarii termenului de actualizare a modulului Fonduri Speciale;
respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in Modulul Fonduri Speciale;
functionarii tuturor optiunilor din Modulul Anexe:
introducerii de date in Moduli') Anexe, culegere date anexe;
generdrii si listarii anexelor lunare/trimestriale/anuale.

18. Prestatorul va fi responsabil cu intretinerea/ instalarea/ reinstalarea/ configurarea/ updatarea
corecta $i eficienta a Soft - ului economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperdri creante.
C) Mentenanta evolutivd:
I. intretinere conturi client prin: introducere noi utilizatori, grupuri de utilizatori, scoatere utilizatori.
modifictiri drepturi de acces, parole;
2. Instalare de upgrade-uri software necesara pentru actualizarea software-ului instalat al
Beneficiarului functie de cerintele personalului care utilizeaza modulele Soft-ului sau functie de
legislatia in vigoare si cu documentatia aferenta pustt la dispozitie de catre Beneficiar;
3. Upgrade-urile software pot include noi caracteristici si functionalititti aferente modulelor existente,
corectii pentru problemele de soft;
4. Remediere defectiuni software prin actiuni de aplicare de corectii software;
5. lnstalare corectii software necesara pentru rezolvarea unor erori de functionare si pentru
actualizarea soft-utui functie de legislatia in vigoare $i de solicitarile Beneficiarului, referitoare la
formulate, rapoarte, anexe la situatii financiare, inregistrari contabile, etape in procedura de executare
silitd, tipuri de venituri si modalitati de recuperare a acestora, etc.
6. Reconfigurare sau alte actiuni menite sa restabileas0 functionalitatea soft-ului instalat pe
echipamentele Beneficiarului in cel mai scull Limp posibil;
7. Asigurare actualizari software: majore (versiuni noi, cu functionalitati suplimentare introduse) $i
minore (incomoditate in lucru sau care au influents negativa asupra productivitatii sau securitAtii
sistemului, precum si care limiteaza functionalitatea sistemului - farA intreruperea procesului
tehnologic);
8. Clarificarea modului de utilizare sau de configurare at produsului/componentelor instalate pe
echipamentele Beneficiarului,
9. Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului un manual in limbs romans referitor la actualizdri le
software.
1 0.Mentenanta
software/problemele
detectate
in
exploatarii/remedierea
timpul
defectiunilor/incidentelor trebuie 0 fie efectuata de o echipit de specialisti ai Prestatorului sau cel putin
de o persoana calificata functie de modulul implicat (PROTAXI, PROSYS sau FONDURI
SPECIALE) si de prioritatea stabilita de care Beneficiar.
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11. Beneficiarul va consemna si inregistra solicitarea de actualizare software/remediere a
defectiunilor/incidentelor pe platforma Help al Prestatorului si totodata va contacta telefonic persoana
desemnata de catre Prestator, conform punctului 17, in vederea evaluarii situatiei solicitate. Persoana
desemnata impreuna cu echipa Prestatorului evalueaza solicitarea de actualizare software sau defineste
si incadreaza defectiunea/incidentul intr-o anumita categorie/nivel de defectiune/incident si stabileste
de comun acord cu Beneficiarul termenul de actualizare software sau de rezolvare a
defectiunii/incidentului functie de gravitatea acestora si urgenta activitatilor impusa de termenele care
trebuie respectate.
Nivelurile defectiunilor/incidentelor pot fi: minore (eroare minors, care nu impiedica desfasurarea in
bune conditii a activitatii utilizatorilor — nu afecteaza functionalitatile soft-ului), medii (impactul
reprezinta un inconvenient care necesita solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor, exists cel
putin o cale de a ocoli defectul — afecteaza functionalitatile soft-ului), majore (nicio solutie altemativa
nu este disponibila, dar activitatea utilizatorilor poate totusi continua, insa limitata la componentele
neafectate — impact asupra functionarii soft-ului, impiedicand desfasurarea in conditii normale a
activitatii utilizatorilor) si critice (problema impiedica desfasurarea activitatii, activitatea in cadrul
sistemului este afectata si nu mai poate continua, pierderea functionalitatilor devenind critics - intreg
sistemul este nefunctional).
Persoana desemnata, conform punctului 17, se va deplasa in timpul programului de lucru al
Beneficiarului la sediul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi daca defectiunile/incidentele sunt
majore sau critice si actualizarile software nu sum complexe, intrucat prezenta acesteia va contribui la
remedierea defectiunilor/incidentelor intr-un interval de timp mai scurt si la respectarea termenelor, ca
urmare a suportului specializat acordat Beneficiarului la problema identificata si/sau a transpunerii
solicitarilor Beneficiarului in relatia cu Prestatorul.
12. In cazul actualizarilor software/a defectiunilodincidentelor medii, majore si critice, termenul de
rezolvare a defectiunii/incidentului va fi afisat pe platforma Help a Prestatorului in termen de 24 de ore
de la inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului.
13. In cazul defectiunilor/incidentelor minore, acestea se remediaza in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului. In cazuri urgente
impuse de termene, perioada de rezolvare a defectiunilor/incidentelor minore va fi mai mica de 24 ore,
remedierea realizandu-se de Prestator in urma apelului/solicitarii telefonice si inregistrarea,
defectiunii/incidentului (sesizarii) pe platforma Help de catre Beneficiar.
14. Dupa testarea sistemului de catre Beneficiar in urma actualizarii software a rezolvarii
defectiunilor/incidentelor, Beneficiarul confirms rezolvarea problemei pe platforma Help a
Prestatorului.
15 Prestatorul va intocmi pana la data de 5 ale lunii urmatoare celei raportate (anterioare), Raportul
lunar a] serviciilor prestate care va include interventiile/operatiunile care se efectueaza lunar pentru a
asigura functionarea soft-ului, precum si sesizarile primite si rezolvarea acestora pentru verificarea
respectarii termenului de catre Beneficiar.
16. In cazul in care, din vina exclusive a Prestatorului, acesta nu indeplineste obligatiile asumate prin
contract referitoare Ia punctul C., Beneficiarul va deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sums
de 36 lei/ora de intarziere pentru depasiri al timpilor de rezolvare prevazut la punctele 12 sau 13, dar
nu mai mult de 3.570 lei intr-o luny calendaristica.
17. Prestatorul va face dovada ca are cel putin o persoana angajata care poate interveni Ia sediul
Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi atunci cand este necesara prezenta acestuia (conform punctului
11), pentru actualizar
• ile/modificarile/corectiile software/ care survin in fiecare modul, respectiv
PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE, identificarea defectiunilor/incidentelor care survin in
fiecare modul, respectiv PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE, stabilirea categoriei/nivelului
de defectiune/incident, precum si gestionarea si remedierea defectiunilor/incidentelor in vederea
respectarii termenelor. Se vor prezenta acte doveditoare: certificari, delete de contact ale persoanelor
care vor raspunde de activitatea de remediere a defectiunitor/incidentelor, precizari ale obligatiilor pe
care le are fiecare persoana.
IS. Persoana desemnata la punctul 17 realizeaza primul nivel de suport specializat si transferul catre
grupul de suport specializat al Prestatorului, asigura relatia dintre Prestator si Beneficiar, fumizeaza
7

11

datele de contact a persoanelor responsabile cu actualizarea software, rezolvarea
defectiunilor/incidentelor, urmareste modul de rezolvare a sesizarilor, etc.
19. Obligatii care trebuie indeplinite pentru modulul:
a) PROTAXI
Asigurarea:
- actualizarii formularelor emise din PROTAXI, respectiv titlu de creanta, somatic, titlu
executoriu, adresa de infiintare poprire, adresa de instiintare a debitorului despre infiintarea
anexele acestor formulare, precum si a rapoartelor, conform
popririi, decizia de impunere
solicitarilor Beneficiarului modificarilor legislative;
- introducerii de noi functionalitati, reconfigurari, actiuni, etape, inregistrari contabile,
caracteristici, etc., conform solicitarilor Beneficiarului modificarilor legislative;
- functionarii tuturor etapelor — in cazul creantelor fiscale bugetare, respectiv notificare debit
(titlu de creanta + anexa), inspectie (decizie de impunere + anexa, not contabila), executare
silita (somatic, titlu executoriu, note contabila, adresa de infiintare poprire, adresa de instiintare a
debitorului despre infiintarea popririi), precum si a rapoartelor care se emit prin modulul
PROTAXI;
- functionarii tuturor etapelor pentru sectiunea creante/incasari:
- functionarii tuturor etapelor — in cazul creantelor stabilite prin hotarfire judecatoreasca,
respectiv executare silita (somatie, note contabila, adresa de infiintare poprire, adresa de
instiintare a debitorului despre infiintarea popririi, precum si a rapoartelor care se emit prin
programul PROTAXI;
- realizarii importului notelor contabile de constituire a debitului din PROTAXI in PROSYS.
- efectuarii calculului corect al sumelor principale datorate si accesoriilor;
- preluarii corecte $i exacte a sumelor datorate in formularele, anexele rapoartele emise in
PROTAXI;
efectuarii corecte si exacte a rapoartelor distinct pentru: fiecare debitor (fise de cont pentru
operatiuni diverse — extras partener, fisa plati, fisa partener, etc.), sursa de finantare, cont bancar,
cod IBAN, tip partener, creanta fiscala si bugetara, impunere, procedure de executare silita,
precum si pe total;
efectuarii stingerii debitelor functie de platile efectuate de debitor, in orice etape (situalii, titlu de
creanta, inspectie, executare silita, poprire) in modul solicitat de Beneficiar;
atentionarii/averfizarii utilizatorului prin afisarea unui mesaj de eroare atunci cand se efectueaza
stingerea debitelor iar suma virata de catre persoana fizica/juridica este mai mica decat suma
propusa de catre utilizator a fi stinsa sau suma ramasa de stins este mai mica decal suma propusa
de cane utilizator a fi stinsa;
- introducerii de parametrii noi: parteneri distinct pentru persoane fizice $i persoane juridice, tipuri
de venituri distinct pentru fiecare sursa de finantare, tipuri de taxe, tipuri de creante, articole
(cont sursa), matricole, etc.
- introducerii/stergerii datelor in sectiunea Creante/incasari in orice moment in functie de
drepturile stabilite pe utilizatori;
introducerii datelor in Situatii in orice moment;
- efectuarii stergerii oricaror informatii introduse in situatii, a documentelor de plata pentru
stingerea debitelor, datelor introduse in diferitele etape din PROTAXI (titlu de creanta, somatii,
titluri executorii, decizii de impunere, adrese de infiintare poprire, adrese de instiintare a
debitorului de infiintarea popririi), etc., in orice moment, dace nu au fost incheiate situatiile
financiare;
diferentierii utilizatorilor functie de drepturile de modificare si/sau citire, respectiv aplicatia sa
permita blocarea modificarii, stergerii sau supraincarcarii inregistrarilor din baza de date in cazul
in care utilizatorii nu au aceste drepturi;
- exportului formularelor, anexelor si rapoartelor in Excel, Word, Adobe Reader;
generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
- extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
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- asigurarii unui timp de raspuns mic pentru gasirea, prelucrarea actualizarea informatiilor din
baza de date PROTAXI;
modificarii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROTAXI;
asigurdrii incarcarii formularelor (titlu de creanta, somatie, titlu executoriu, decizie de impunere,
adresa de inflintare poprire, adresa de instiintare a debitorului despre inflintarea popririi, etc.)
emise din modulul PROTAXI, in conformitate cu modificarile impuse de legislatia in vigoare;
- respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROTAXI;
- respectarii termenului de actualizare a modulului PROTAXI;
- rezolvarii oricarei neconformitatifdefectiuni in functionare;
oricaror operatiuni care conduc la buna functionare a modulului PROTAXI;
b) PROSYS IS
Asigurarea:
modificarii semnaturilor pentru documentele intocmite in modulul PROSYS;
actualizarii: planului de conturi, nomenclatoarelor parteneri, scheme contare inclusiv formule;
modificarii perioadei de lucru utilizator in functie de optiunile utilizatoruluii
realizarii importului notelor contabile din modulul PROTAXI in modulul PROSYS, dupa centre
de cost, respectand formularul detaliat cat si cel simplificat solicitate de ANAF, introducerea de
not parametri;
realizarii notelor contabile privind: sumele solicitate/primite de la Autoritatile de Management
pentru proiectele derulate la nivelul Judetului Iasi - Consiliul Judetean tagi si institutiilor
subordonate, alte inregistrari contabile la nivelul Serviciului Fonduri Speciale. Sinteza $i
Recuperare Creame;
vizualizarii notelor contabile pentru: formularul simplificat, formularul detaliat, centrul de cost,
administrator;
notelor contabile dupa: data, centru de cost, numar nota contabila, etc.
realizarii notelor de inchidere a conturilor de venituri si alte inchideri;
realizarii fiselor cont pe capitole, articole, centru de cost;
realizarii fiselor cont sintetice analitice;
- realizarii fiselor cont pentru operatiuni diverse;
vizualizarii fiselor cont pentru un cont, cumulate, centre de cost si alti parametri selectati de catre
utilizator;
- realizarii corecte si conform legislatiei a balantei sintetica, analitica, lunara, trimestriala si
anuald;
vizualizarii balantei sintetica. analitica, lunara si alte perioade introduse de catre utilizator. pe
centre de cost, cu 3 - 5 egalitati, pe mate conturile sau distinct pentru un cont si alte optiuni
stabilite de utilizator;
realizarii registrelor jurnal, inventar, Cartea Mare si alte documente impuse de legislatia in
vigoare;
realizarii jumalului notelor cantabile $i jurnalul inregistrarilor pe centru de cost;
- realizarii corecte si conform legislatiei a Anexelor la situatiile financiare trimestriale si anuale;
- listarii si/sau importului in Excel, Word, Adobe Reader a tuturor documentelor create in modulul
PROSYS;
- preludrii automate a soldurilor anului precedent;
- introducerii datelor in modulul PROSYS, in once moment, cu respectarea datelor de raportare;
- efectuarii stergerii oricdror informatii introduse eronat, daca nu au fost incheiate situatiile
financiare;
- generarii tuturor documentelor solicitate pe baza datelor introduse;
- extinderii sau modificarii structurii organizatorice a utilizatorilor;
- asigurarii unui timp de raspuns mic pentru gasirea, prelucrarea gi actualizarea informatiilor din
baza de date PROSYS:
- respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in PROSYS;
- respectarii termenului de actualizare a modulului PROSYS;
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- rezolvarii oricarei neconforrnitati/defectiuni in functionare;
- vizualizarii tuturor documentelor realizate in modulul PROSYS de cane Serviciul Financiar
Contabil - Directia Economica, de la momentul implementarii soft-ului de catre S.C. Prosoft ++
SRL la Consiliul Judetean 1a$i;
- blocarii modificarii directe, $tergerii sau supraincarcarii inregistrarilor din baza de date, existand
posibilitatea diferentierii utilizatorilor: cu drept de modificare $i/sau citire;
- oricaror operatiuni care conduc Ia buna functionare a modulului PROSYS.
c) FONDURI SPECIALE
Asigurarea:
- functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Proiecte„;
- introducerii de parametrii noi in nomenclatorul actelor normative (Tip act normative, Acte
normative) ;
definirii criteriilor de grupare a unitatilor administrative teritoriale $i a lucrarilor pentru care se
solicits finantarea (Criterii grupare UAT);
introducerii Programelor, Subprogramelor $i a domeniilor specifice unui proiect de investitie
(Structure program investitie);
- constituirii nomenclatorului de parteneri pe grupe (Parteneri);
introducerii surselor de provenienta a sumelor pentru finantarea programelor de investitii (Sursa
alocatii);
- introducerii informatiilor cu privire Ia Contractele de Finantare (Contract Finantare) $i ale
actelor aditionale aferente contractelor de finantare — (Act Aditional Contract de Finantare);
introducerii informatiilor cu privire la Conventiile de Finantare — (Conventie de Finantare) $i ale
actelor aditionale la Conventiile de Finantare (Act Aditional Conventie Finantare);
inregistrarii facturilor aferente Contractelor de lucrari (Facturi lucrari);
inregistrarii ordinelor de plata de transfer/alocare a sumelor cit $i a ordinelor de plata catre
executantii lucrarilor (Ordine de plata);
efectuarii stergerit oricaror date introduse in situatii;
functionarii tuturor Optiunilor din Modul „Rapoarte„;
genedrii $i listarii tuturor rapoartelor cuprinse in modulul „Rapoarte„ : rapoarte de evidenta a
facturilor (Lista facturi, Centralizator facturi, Situatie Program), a notelor contabile (Nota
Contabila) $i a fiselor de cont pe fiecare obiectiv (Fisa cont obiectiv), a situatiei centralizatoare
pe program (situatie program centralizata), a deconturilor justificative pe program/subprogram
(Decont, Decont Justificativ), lista lucrarilor fmantate $i evidenta a programelor (Lista lucrari,
Evidenta program, Situatie program, Grad realizare program):
actualizarii permanente a machetelor din modulul Rapoarte, functie de legislatia in vigoare;
respectarii termenului de actualizare a modulului Fonduri Speciale;
respectarii termenului de remediere a erorilor aparute in Modulul Fonduri Speciale
functionarii tuturor optiunilor din Modulul Anexe:
introducerii de date in Modulul Anexe, culegere date anexe;
generarii listarii anexelor lunare/trimestriale/anuale.
3.3. Asigurare asistenta tehniell in utilizarea aplicatiilor.
3.4 Serviciile solicitate in cadrul prestatiei :
• asigurarea monitorizarii zilnice a functionalitatii aplicatiilor locale qi a celor dezvoltate la
cerere (aplicatiile PROTAXI, PROSYS FONDURI SPECIALE);
• actualizarea pachetelor informatice cu modificarile legislative;
• instalarea produselor software pe echipamente;
• asigurarea conditfilor necesare in vederea testarii eplXelidor noi;
• instruirea utilizatorilor pentru exploatarea corespunzatoare a produselor software;
• asigurarea coordonarii utilizatorilor in vederea exploatarii cu maximum de eficienta a
resurselor informatice;
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• investigarea erorilor si dificultatilor care apar in functionarea aplicatiei informatice pentru a
diagnostica cauza acestora;
• colaborarea cu Beneficiarul pentru a analiza si rezolva diverse probleme legate de utilizare,
etc.;
• colaborarea cu prestatorii serviciilor de intretinere si reparatii a echipamentelor;
• setarea optiunilor si parametrilor de lucru ai aplicatiilor in conformitate cu nevoile
utilizatorilor si specificatiile din documentatia existents;
• realizarea testArii unor aspecte cum ar fi: integritatea, performanta, securitatea aplicatiei dupA
fiecare modificare minors sau majors care are loc in program;
• sA facA recomandAri pentru a imbunAtAti performantele aplicatiilor si sa stabileasca care sunt
modificAri le de soft si de hardware necesare, estimbd costurile pe care le presupun aceste modificari;
• evitarea pierderii informatiilor vitale sau evitarea blocajelor sistemului informatic ce ar putea
aduce pierderi de ordin financiar.etc
4. Prestarea serviciilor
4.1 Prestatorul se °blip sA presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in caietul de
sarcini.
4.2. Prestatorul se obliga sA presteze serviciile in conformitate cu detalierea operatiunilor prezentate in
caietul de sarcini.
4.3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile astfel incat sA se asigure functionarea integrala a
aplicatiei Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperAri creante existent la Beneficiar.
4.4. Pe perioada derularii contractului, Beneficiarul solicitA ca Prestatorul sA desemneze o persoarLA
care poate interveni la sediul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi (conform literei B punctul 15 si
literei C punctul 17), atunci cand este necesar, pentru identificarea defectiunilor/incidentelor care
survin in fiecare modul, respectiv PROTAXI, PROSYS si FONDURI SPECIALE, stabilirea
categoriei/nivelului de defectiune/incident, precum si gestionarea si remedierea
defectiunilor/incidentelor in vederea respectArii termenelor.
5. Contravaloarea serviciilor prestate si modalitatile de plata:
5.1 Valoarea estimatA a contractului pentru perioada 01.01.2022 — 31.12.2022 este de 36.000.00 lei.
fArA TVA.
5.1.1. In situatia prelungirii contractului prin act aditional cu acordul partilor pe o duratA de 4 luni de Ia
data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia, potrivit art. 165 din Hotarcirea Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referiloare la
arribuirea contractului de achizi(ie publiciilacordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile
publice, valoarea estimata pentru perioada 01.01.2023 — 30.04.2023 este de 12.000,00 lei.

5.1.2. Pretul lunar pentru prestarea serviciilor este de 3.000,00 lei/luna, fara TVA.
5.2 Facturarea serviciilor va fi facuta de cave PRESTATOR panA Ia data de 15 a fiecarei luni, pentru
luna precedentA in baza unui Raport lunar al serviciilor prestate.
5.2.1. Raportul lunar al serviciilor prestate va prezenta succint serviciile prestate in tuna anterioari.
inclusiv sesizarile din perioada corespunzAtoare, modul de rezolvare a acestora, termenul de rezolvare
convenit de Prestator si Beneficiar (afisat pe platforma Help a Prestatorului) si modul de respectare a
termenului.
5.2.2. Pentru situatiile in care exists sesizari nerezolvate sau rezolvate cu intarziere, valoarea facturii
lunare va fi diminuatA cu valoarea sanctiunii aplicate conform punctelor B.14 si C.16.
5.2.3. Factura este emisa dupA insusirea de catre Beneficiar a Raportului lunar at serviciilor prestate,
grin avizarea Raportului.
5.3 Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor realizate si descrise in Raportul lunar at serviciilor
prestate, cu OP in contul de trezorerie al prestatorului, iu termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
1I
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5.4 Prod in Lei stabilit nu se poate ajusta, el ramanand ferm pe toalA perioada de derulare a
contractului.
6. Securitatea Informatiei

6.1 Politica de securitate are ca stop asigurarea integritatii, confidentialitatii $i disponibilitatii
informatiei. Confidentialitatea se refers la protectia datelor impotriva accesului neautorizat. Fi$ierele
electronice create sau stocate folosind Soft-ul economic pentru venituri, fonduri speciale $i recuperari
creante, administrate $i sub controlul Judelului Iasi — Consiliul Judetean la$i sunt confidenliate $i pot fi
accesate de came angajatii autorizati din cadrul Compartimentului InformaticA si numai in conditiile
prevazute de lege.
Integritatea se refers la masurile si procedurile utilizate pentru protectia datelor impotriva
modificarilor sau distrugerii neautorizate.
Disponibilitatea se asigura prin funclionarea continua a tuturor componentelor Soft-ului economic
pentru venituri, fonduri speciale si recuperAri creante.
6.2 In relatia dintre Beneficiar $i prestatorul de servicii se va stabili contractual faptul ca toate
informatiile Beneficiarului la care Prestatorul are acces sunt CONFIDENTIALE. Informatiile vor fi
folosite numai in scopul indeplinirii sarcinilor contractuale si nu vor fi divulgate unor terti.
7. Receptie si verificari

7.1. Receptia serviciilor efectuate de catre prestator se efectueaza lunar prin semnarea Raportului lunar 1,
at serviciilor prestate in cursul lunii raportate.
7.2. Prestatorul transmite lunar, pana la data de 5 ale lunii curente pentru tuna anterioara, Raportul,%,,
lunar at serviciilor prestate care contine operatiunile efectuate, precum $i modul de solutionare al
sesizArilor, dupa caz, semnat de catre acesta.
7.3. Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice avizeaza
Raportul lunar al serviciilor prestate, confirmand operatiunile efectuate in perioada de referinta.
7.4. Factura se emite doar dupa insusirea prin semnare de catre beneficiar — Serviciul Fonduri Speciale,
Sinteza $i Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice a Raportului lunar at serviciilor prestate
intocmit de prestator.
7.5. La finalizarea prestarii tuturor serviciilor se va intocmi un proces verbal de receptie centralizator at
tuturor serviciilor prestate.
8. Conditii pentru ofertanti
8.1. Propunerea tehnica va contine descrierea tuturor serviciilor prezentate in caietul de sarcini.
8.2. Propunerea financiara va contine formularul de ofertA in care va fi specificata valoarea 'marl si
totals a serviciilor.
Director executiN
cc. Elena Arvinte kyr tti

$elServiciu
cc. Elena A riana Mti ,5rint
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SECTIUNEA II - Proiectul de contract
continand clauzele contractuale obligatorii.
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ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cal Mare ei Stant, nr.69, cod. 700075, Iasi
fel.; 0232 -235100; Fax: 0232 -210338' vovvr.icc.ro
Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

PROIECT
CONTRACT DE SERVICII
de administrare, mentenanta si suport tehnic "Soft economic pentru
veniturl, fonduri speciale recuperari creante"
nr.
data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitille public.,
In temeiul Raportului schiziflei direct. de servkil de administrare, mentenanrO
suport tehnic "Soft economic pentru venituri, fonduri spode!. recuperari deanle"
inregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Partite - clauzi contractual' obligatorie
JUDETULIA$1 - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul fn municipiul 1801, Bld. $tefan cal Mare
si Want, nr. 69, judetul laoi, telefon 0232/235100, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712, cont
trezorerie R0O9TREZ24A510103200130X, reprezentat prin Costal ALEXE, Presedinte, In calitate
de achizitor, pe de o parte,
Si
cu sediul In
cod fiscal
_
Nr. de
cont
inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe rang. Tribunal
e-mail
deschis la
telefon
fax
in calitate de
reprezentata prin
avand functia de
prestator, pe de alt' parte.
2. Definitii clauza contractualil oblIgatorie
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. achizitor prestator - partite contractante, aoa cum sunt acestea numite In prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract oi toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, incheiat in scris, mire Achizitor oi Prestator, care are ca obiect
prestarea de Servicii;
c.documentafle de att./Lou:re - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile
of alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completi,
corecti oi explicit' cu privire la cerinte sau elemente ale achlzitiei, oblectul contractului Ili
modui de desfilourare a procedurli de atribuire, inclusiv speclficatfile tehnice on documentul
descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de cake
candidati/ofertanti, inforrnatiile privind obligatlile generale aplicabile;
d. ofertii - actul juridic prin care operatorul economic foi manifests vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publics. Oferta cuprinde propunerea
1/16
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financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de
atribuire;
e. Contract de Subcontractare - acordul Incheiat in scris intre prestator al un tett ce
dobandeate calitatea de Subcontractant, in conditiile Leal) 98/2016, prin care prestatorul
subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract In conformitate cu prevederile
Contractului, data este cazul;
f. Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
g. Dispozifie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(a) de Achizitor pentru a complete
si/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia Si in limitele
twit 98/2016 si a normelor de ablicare a acesteia;
h. Documentele Achfzitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare In mod direct
sau implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv t dar fara a se limita
la. planun, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice Si rapoarte,
furnizate de Achizitor si necesare prestatorulth in vederea realizarii obiectului Contractului;
i. Finalizare/Ajungere la termen este atunci tend Prestatorut
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 Neconfonnitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de catre
Achizitor, In vederea obtinerii beneficiilor anticipate al iHdepliHiri1 oblectivelor
comunicate prin Careful de Sarcini;
j. Forld majors - eveniment independent de controlul Parfilor, care nu se datoreaza greaelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut In momentul incheierii Contractului si care face
imposibila indeplinirea obligatiilor de dare una dintre Patti al 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 ai once alte evenimente similare imprevizibile, mai presus
de controlul Parfilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de
diligenta;
k. Intarziere - once esec al prestatorului de a execute once obligatii contractuale In termenul
convenit;
I. Lund - lune calendaristica (12 lunilan);
m. Neconformitate (Neconfonnitati) - 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 scopurllor acestora, astfel cum sunt
prevazute in prezentul Contract, precum si once abatere de la cerintele al de la obiectivele
stabilite in Caietul de Sarcini.
n. Penalitate - despagubirea in bani stability In Contract ca fiind platIbila de catre una dintre
Parple contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz
de netndeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu Intarziere a obligatiilor prin
raportare la Terrnenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului,
calculate de la data scadentei obligatiei pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, dupe
caz, pana data reziierii contractului, fore necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
o. daune-interese — despagubirile In bani reprezentand repararea prejudiciului suferit datorita
neexecutarii, executarii cu Intarziere sau necorespunzatoare, fara just care sau, dupe caz,
culpabile, a obligatiilor contractuale.
p. Preful Contractuful - Preful platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si In conformitate
cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea Integrala ai corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;
q. Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Setvicille prestate, prin
care achizitorul confirma/infirma prestarea Serviciilor in mod corespunzator de catre prestator
si ca acestea au fost acceptate de cane Achizitor, atat din punct de vedere cahtativ (respectiv
din punct de vedere at conformitatii servicillor cu prevederile caitului de sarcini) cat al din punct
de vedere cantitativ,
r. Rezultat/Rezultate - oricare si toate informahile, documentele, rapoartele colectate si/sau
pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor desfaaurate astfel cum
sunt acestea descrlse in Caietul de Sarcini;
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s. Scris(a) sau in scris - once ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
stocate prin Mijloace electronics de
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise
comunicare in cadrul Contractului;
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 once
prestator diligent care posedS cunostintele $i experienta unui expert care presteaza servicii
similare pe care prestatorul este obligat 55 le respecte In prestarea tuturor Serviciilor incluse
in prezentul Contract;
u. Subcontractant - once operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
execute 5i/sau furnizeaza anumite parti on elemente ale Contractului on indeplineste activitali
care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand In fata prestatorului pentru organizarea gi
derularea tuturor etapelor necesare in acest woo:
v. zi- zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
an - 365 de zile. La calculul unui termen exprirriat in zile, luni sau ani de la 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 Ia inceputul primei ore a primei zile a
termenului si se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat
in luni sau ani incepe si curga Ia inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din ultima lune sau an corespunzlitoare zilei in
care a inceput sa curga termenul; dace, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in tuna in
care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa mega
termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dace
ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica
sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucnitoare. La
calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitifie de
mai sus, cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau In considerare.
w. „dauze contractuale obligatorii" - prevederi contractuale generale, specifice contractelor
de servicii, stabilirtd clauzele administrative, financiare, junidice si tehnice care vor guverna
Contractul, cu respectarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice precum si a
celorlatte prevederi legate in vigoare in Romania gi pe care achizitorul nu le poate negocia.
x. „dauze contractuale specifice" - prevederi contractuale suplimentare, amendamente
alte clauze specifice
si/sau derogari de la siauzele contractuale obligatorii precum
prezentului Contract, astfel cum sunt precizate de ate Achizitor. Eventualele propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derularii procedurii de
atribuire, respectiv in perioada cuprinsa Titre data publican' anuntului de participareJanuntului
de participare simplificat, dupa caz si aprobarii raportului procedurii si se vor accepta de catre
achizitor numai in masura in care acestea nu vor fi in mod evident, dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta. Dupe semnarea contractului de catre ambele parti, Coate clauzele
contractuale se vor supune principiului fortei obligatorii al contractului pentru partite
contractante, in limitele prevazute de lege.
y. durata contractului— intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legli, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale in vigoare si
pane la epuizarea conventionala sau legate a oricarui elect pe care it produce, inclusiv perioada
de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
z. 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 pane la finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, dacS este cazul, conform clauzelor
din prezentul Contract; In durata de prestare a serviclilor nu este incluse perioada in care se
efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
aa. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii cu
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpreters - clauza contractuala specifica
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau once referire la Ale reprezinta zile calendaristice dace nu se
specifice in mod diferit.
3.3. - in prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi
once
contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice
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organizatie avand capacitate juridica.
3.4. - Referintele la once acte normative se consideri a face referire si la once alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede Wel In contract, acesta obliga nu numai la ceea ce
toate urmarile pe care legea, obiceiul sau echitatea
este expres prevazut prin dauzele sale, ci
le dä obligatiei respective, dupa natura sa.
4. Obiectul principal al contractului - clauza contractuala obligatorie
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicil de administrare, mentenanti gi suport tehnic
"Soft economic pentru veniturl, fonduri speciale 91 recuperari creante" conform caietului de
sarcini 91 a propuneril tehnice prezentate, in perioada convents in conformitate cu prevederile
legale Si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul,se obliga sa plateasc.a pretul convenit in contract pentru serviciile prostate si
receptionate, in conditiile prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
5. Pretul contractului - clauza contractuala obligatorie
5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor
aferent anului 2022, conform propunerii finandare, este de
lei, Ia care se
adauga TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toga durata contractului.
6. Durata contractulul - clauza contractuala obligatorie
6.1. - Durata Contractului de servicii va fi de la data inscrisa in ordinul de incepere a prestarii
senriciilor, pant Ia data de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin Act
Aditional la Contract, pant la data de 30.04.2023, conditionat de existents resurselor financiare
alocate cu aceasta destinatie, potrIvit prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifille publice. Data de incepere a

contractului va fi notificata de care Achizitor prin ordin de incepere.
6.2. - Prezentul contract infra in vigoare dupa semnarea contractului de catre ambele part.
6.3 Prezentul contract inceteaza sa product' efecte de la data indeplinirii, de catre ambele
parti contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractului - clauza contractuala obligatorie
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupe semnarea contractului de ate ambele parti, cu
respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Garantia de bunt executie se constitute in termen de col 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 la data
semnarli contractulul de catre ambele parti contractante da dreptul autorltatil contractante
tea rezilieze prezentul contract, de On drept, fara nicio alts formalitate prealabila de punere
in intarziere.
(4) Garantia de buna executie va acoperi perioada de timp 'Ana la data incheieril
uttimului proces-verbal de receptie a serviciilor ce fac oblectul prezentului contract.
8. Documentele contractutui - clauza contractuala obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
- documentatia de atribuire a contractului de servicii de administrare, mentenanta 9i
suport tehnic "Soft economic pentru venituri, fonduri speciale 91 recuperari
creante", inclusiv caietul de sarcini si clarificarile si/sau misurile de remediere aduse
pant Ia depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice financiers;
oferta, respectiv propunerea tehnica propunerea financier& inclusiv darifictrile din
perioada de evaluare;
garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcatuiesc contractut 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 public& se
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constatil ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
9. ObligatiIle principale ale prestatorulul - clauzi contractuala obligatorie
9.1. — Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si performantele prezentate in
caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe la contract, In conformitate cu prevederile legislatiei
romanesti $i comunitare din domeniu. Toate solutiile tehnice propose vor trebui sa respecte nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, siguranta In exploatare, dimensluni, sisteme de asigurare a
calitatii etc., in conformitate cu regIementarile tehnice, standardele, normele si normativele interne,
in vigoare si cerintele caietului de sarcini.
9.2. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenele convenite prin prezentul
contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si once faze a acestora prevazuta a fi
terminate intr-o perioada stabilitii in prezentul contract, trebuie finalizate in termenul 'convenit de
part', termen care se calculeazi de la data semnarii prezentulul contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele convenite prin prezentul contract. Dace pe parcursul Indeplinidi contractului intervin
circumstante, care nu se datoreaza prestatorului, care II pun pe acesta in imposibilitatea de a
respecta termenele convenite prin prezentul contract acesta are obligatia de a notifica acest lucru,
in timp util, achizitorului.
(4)in afara cazului in care achizitorul accepts revizuirea termenelor convenite prin prezentul
contract, pe baza justificarilor furnizate de prestator, Incheindu-se In acest sens un act aditional,
once intarziere in indeplinirea contractului conform termenele convenite prin prezentul contract da
dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de intarzlere.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reciamatii $i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mars inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe gi 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 slguranta tuturor operatlunilor gi metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toati 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 aslgurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract, astfel 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 deficienta in prestarea senticiilor cauzata de neindeplinirea
obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca si cum
acestea ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile In integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru once incalcare a obligatidor sale contractuale
dupe incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romineasca
aplicabi la.
9.9.- Prestatorul se obliga sa presteze servicllle In conformitate cu detalierea operatiunilor
prezentate in caietul de sarcini.
9.10.- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile astfel incat sa se asigure functionarea integrals
a a plicatiei Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si nacuperan creante existent la Beneficiar.
9.11 — (1) Serviciile de mentenanta constau in interventii/operatiuni care se efectueaza
permanent pentru functionarea optima a soft-ului, ajustarea soft-ului si a documentelor
corespunzatoare emise din rularea soft-ului, ca urmare a problemelor/disfunctionalitatilor detectate
sau a necesitatii de a perfectiona sistemul software, respectiv de extindere a setului de functionalitati
oferite de soft sau pentru a implements optimizari de nature sa Imbunatateasca performanta
sistemului, precum $i a modificardor impuse de legislatie.
(2) In vederea realizarii obiectutui prezentului contract prestatorul se oblige sa presteze cel putin
urmatoarele servicii:
interventii/operatiuni care se efectueaza permanent;
mentenanta corectiva, adica procesul prin care se aduc modificari asupra sistemului
software pentru a corecta probleme de functionare — defecte — descoperite in timpul exploatarii;
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mentenanta evolutiva (adaptive), adica procesul prin care se aduc modificari asupra
sistemului software pentru imbunalatIrea sistemulul, pentru a raspunde unor no( cerinte din partea
beneficiarului, respectiv:
extinderi/adaptari/modificari ale unor functionalitati existents;
o
implementarea unor no( functionalitati in sistem.
o
(3) Pe perioada derularii contractului, Prestatorul va desemna o persoana care poate interveni la
sediul Judetului lasi — Consiliul Judetean Iasi, atunci cand este necesar, pentru identificarea
defectiunilor/incidentelor care survin in fiecare modul, respectiv PROTAXI, PROSYS si FONDURI
SPECIALE, stabilirea categoriei/nivelului de defectiunefincident, precum si gestionarea si
remedierea defecliunilor/incidentelor in vederea respectarii termenelor.
9.12. - Codul de conduit§ al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in once circumstanta cu obiectivitate of
impsrtialitate, ca un bun of loial consilier al achizitorului, In conformitate cu regulile etice of
deontologice ale profesiei sale, precum of cu discretia necesara. in special, prestatorul se va abtine'
de la a face once declaratii publice In legatura cu contractul sau serviciile prestate in cadrul acestuia
Vara aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum of de Ia a se angaja in once
activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate feta de achizitor prin acest contract. Prestatorul
nu are dreptul de a angaja achizitorul in once fel fara asentimentul scris al acestula, obtinut in
prealabil, of va face acest lucru cunoscut tertilor on de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte of sa se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romanesti relevante in vigoare, of garanteaza Ca personalul propriu of dependentii acestora
respecti of se conformeaza acestor prevederi legate. De asemenea, prestatorul va respecta
standardele esentiale de munca, conventicle cu privire la libertatea de asociere of negocieri
colective, eliminarea munch fortate of a discriminarii la locul de munci abolirea muncii copiilor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul of personalul acestuia vor respecta
drepturile omului of libertatile cetatenesti, of se angajeaza sa nu aduca atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale ¢i religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul §i/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau
dependentii sal, va primi sau accepta sa primeasca, of/sau va oferi sau va accepta sa dea sau se
procure vreunei persoane once cadou, gratuitate, comision sau mita ca stimulent sau recompensa
pentru a face sau a nu face once act, of/sau pentru a favoriza sau defavoriza once persoand in
legatura cu acest contract sau once alt contract cu achizitorul, acesta din urma are dreptul de a
rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fara ca prin aceasta insa sa se aduca vreun
prejudiclu oricaror drepturi ca§tigate de prestator in baza acestui contract.
(5) Ratite efectuate de catre achizitor catre prestator in baza acestui contract reprezinta
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul sa it obtina in legatura cu acest contract.
Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta once comision, reducere, alocatie, plata
indirecta sau once alt venit/beneficiu in legatura cu sau ca rezultat al indeplinirii oblIgatillor
prevazute in acest contract.
(6) Toate rapoartele sri documentele precum hart', diagrame, desene, specificatii, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software of inregistrari suport sau once 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 sä livreze
aceste documente, in original, achizitorului dupa finalizarea contractului of sa nu le utilizeze pentru
alte scopuri decat cele prevazute In acest contract, cu exceptia cazului in care achizitorul II
autorizeaza in scris in acest sens.
(7) Once rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor of/sau once alte
drepturi de proprietate intelectuala of/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 utilize, publica sau transfera dupa cum
considera necesar, fara nici un fel de limitare geografica sau de afta nature.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati sau
comision in legatura cu once articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor of/sau
oricarui alt drept de proprietate intelectuala of/sau industrials, utilizat in cadrul sau pentru scopurile
acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie sä dea nastere unor cheltuieli comerciale
neobisnuite. Dace astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul
de a efectua once verificari documentare of Ia rata locului pe care le considera necesare In scopul
analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobisnulte.
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(10) Prestatorul ve trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu contractul
ca avand caracter confidential si — cu exceptia cazurilor in care acest lucru este necesar pentru
buna derulare a contractului si atingerea oblectivelor acestuia - nu va publica sau dezvalui once
aspecte ale prezentulul contract si nu va divulge once informatie obtinuta de la achizitor fare acordul
prealabil, in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utilize aceste informatii si nu va face referire la
acestea in prestarea unor servicii pentru attn. in cazul Tn care exists divergente de opinie Tntre
prestator si achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul
derularii contractului, decizia achizitorului in aceste situatii este finale sl neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentil acestuia se oblige se mentina
secretul profesional pe intreage durata a acestui contract si dupe incetarea acestuia. In acest seas,
afare de cazul in care achizitorul consimte in scris Ia aceasta, atat prestatorul, cat si personalul,
sub-contractorii sau agentii acestuia nu vor comunica oricarei terte part nici o informatie
confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata contractului si nu vor face publice nlci o informatie
sau recomandare formulate in execUlarea contractului sau ca rezultat al prestarii serviciilor. De '
asemenea, prestatorul se oblige sa nu utilizeze informatiile furnizate lui sau obtinute pe parcursul
derularii contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor si cercetarilor desfasurate pe parcursul sr
in scopul executed acestui contract intr-un mod care aduce sau este de nature a cauza prejudicii
achizitorului.
9.13. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta once situatie
care are sau poate avea ca efect compromiterea executed acestui contract in mod obiectiv si
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al Intereselor economice, afinitatilor politice sau
nationale, legaturilor de famille 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 ve garanta ca personalul sau, inclusiv cal de conducere, nu se afla intr-o
situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat si fare nici un
fel de compensatie din partea achizitorului, once membru al personalului sau care se afla intr-o
astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la once legaturi si relatii, comerciale sau de arta nature, care
au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. In cazul
in care prestatorul nu poate mentine aceasta independenta, achizitorul are dreptul de a rezilia
contractul, fare obligatia notificarii formale a prestatorului sr fare a aduce atingere dreptului
achizitorului de a solicita despagubiri pentru once 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 ve considera necesar.
9.14. - (1) In cazul In care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executed contractului
de achizitie public.i, tertul/tertii sustinator/sustinatori se oblige sa asigure indeplinirea obligatiilor
prezentului contract asffel cum este stipulat in Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, sub
sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de penalitati, executarea garantiei de buna
executie si aplicarea in mod corespunzator a prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul
ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a cella, cu titlu de garantie,
achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care
le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate pen angajamentul term printr-o cesiune.
9.15. - Securitatea Informatiei
(1) Politica de securitate are ca scop asigurarea integritafii, confidentialitatii si disponibilitatii
informatiei.
(2) Confidentialitatea se refers la protege datelor impotriva accesului neautorizat. Fisierele
electronice create sau stocate folosind Soft-ul economic pentru venituri, fonduri speciale gi
recuperari creante, administrate si sub controlul Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi sunt
confidentiale si pot fi accesate de catre angajatii autorizati din cadrul Compartimentului Informatics
si numai in conditiile prevazute de lege.
(3) Integritatea se refers Ia masurile si procedurile utilizate pentru protectia datelor impotriva
modificarilor sau distrugerii neautorizate.
(4) Disponibilitatea se asigura prin functionarea continua a tuturor componentelor Soft-ului
economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creade.
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(5) Toate inforrnatille achizitorului la care prestatorul are acces sunt CONFIDENTIALE. Informatiiie
vor fi folosite numai In scopul Indeplinirii sarcinilor contractuale si nu vor fi divulgate unor tern.
10. ObligatiIle principals ale achizitorului -clauza contractuala obligatorie
10.1. - Achizitorul se obliga se plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
receptionate.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul cats prestator In conformitate cu prevederile
clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garantie, printr-o cesiune
drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectareaobliganitor asumate prin angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contractului — clauza contractuala specifics
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizinei si are caracter de document public.
(2) Accesul Ia aceste informant poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt calificate, prin
acordul partilor, ca informatii cu caracter confidential sau protejate de un drept de proprietate
intelectuala, potrivit legii.
(3) in cazul in care prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidennale sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legit. achizitorul nu are dreptul de a face
cunoscute aceste documente firs acordul scris al prestatorului, cu exceptia cazului in care;
a) informatia era cunoscute partii contractante Inainte ca ea sa fi fost primita de Ia cealalta parte
contractanta sau;
b) partea contractanta a fost obligate In mod legal sa dezvilluie informatia sau;
c) informatia este folosita in scopul pentru care a fost tncheiat prezentul contract.
11. ModeKati de plata - clauzi contractuala obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se oblige se plateasca pretul serviciilor realizate si descrise in
Raportul lunar al serviciilor prestate in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la emiterea
facturii in conformitate cu prevederlle Legit nr. 72/2013.
(2) Plata serviciilor se va face si pe baza raportului lunar al serviciilor prestate insusit de catre
achizitor, prin avizarea acestuia. Raportul lunar al serviciilor prestate va prezenta succint serviciile
prestate in tuna anterioara, inclusiv sesizarile din perioada corespunzatoare, modul de rezolvare a
acestora, termenul de rezolvare convenit de Prestator si achizitor (afisat pe platforma Help a
Prestatorulul) gi modul de respectare a termenului.
(3) Pentru situanile in care exists sesizari nerezolvate sau rezolvate cu Intarziere, valoarea
facturii lunare va fi diminuata cu valoarea sanctiunii aplicate conform art. 12.1 alin. 2 si 3 din
prezentul contract.
(5) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda evens prestatorului.
(6) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legate in
vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
12. Sanctiuni pentru nefndeplinirea culpablla a obligatlilor - clauza contractuala
obligatorie
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 sums echivalentd cu o cote' procentuala din pretul contractului ramas de
executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe fiecare zi fritarziere pins
Ia indeplinirea efectiva a obligatIllor sau pane Ia rezilierea prezentului contract, dupe caz.
(2) In cazul in care, din vine exclusive a Prestatorulul, acesta nu indeplineste obliganile asumate
prin contract si prevazute la capitolul
Mentenanta corectiva din caietul de sarcini, achizitorul va
deduce din pretul contractului, ca penalititi o sums de 36 lei/ora de Intarziere, dar nu mai mult de
3.570 lei intr-o tuna calendaristica pentru depasiri al timpilor de rezolvare prevazute Ia punctele 10
sau 11 din capitolul B)- Mentenarla corectiva din caietul de sarcini, respectiv:
10. in cazul defectiunilodincidentelor medii, majore
critice, termenul de rezolvare a
defecfiunil/incidentului va fi afisat pe platforma Help a Prestatorului in termen de 24 de ore de la
Innagistrarea defecciunislincldentului (sesizare) pe platforma Help a/ Pnestatorului.
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11. In cazul defectiunilor/incidentelor minors, acestea se remediaza in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defecpunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help a! Prestatorului. in cazuri urgente
impuse de termene, perioada de rezolvare a defectiunilor/incidentelor minore va fi mai mica de 24
ore, remedierea reallzandu-se de Prestator in urma apeluluilsolicItarii telefonice si inregistrarea
defectiunii/incidentului (sesizarii) pe platforma Help de catre Beneficiar.
(3) In cazul in care, din vina exdusiva a Prestatorului, acesta nu indeplineste obligatiile asumate
prin contract si prevazute la capitolul C)- Mentenanja evolutiva din caietul de sarcini Achizitorul va
deduce din prejul contractului, ca penalitat, o sums de 36 lei/ors de intarziere, dar nu mai mult de
3.570 lei intr-o tuna calendaristica, pentru depasiri al timpilor de rezolvare prevazuti Ia punctele 12
sau 13 din capitolul C) Mentenanta evolutiva din caietul de sardni, respectiv:
12. In cazul actualizirilor software/a defectiunilor/incidentelor medii, majore si critice, termenul de
rezolvare a defectiunii/incio'entului va fi afisat pe platforms Help a Prestatorului In termen de 24 de
ore de la inregistrarea defectiuniirincidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului.
13. In cazul defectiunilor/incidentelor minore,' acestea se remediaza in termen de 24 de ore de la
inregistrarea defectiunii/incidentului (sesizare) pe platforma Help al Prestatorului In cazuri urgente
impuse de termene, perioada de rezolvare a defectiunilor/incidentelor minore va fi mai mica de 24
ore, remedierea realizandu-se de Prestator in urma apelului/solicitarii telefonice inregistrarea
defectiunii/incidentului (sesizarii) pe platforma Help de catre Beneficiar.
12.2 - in cazul in care, din vine sa exclusiva, achizitorul nu reueeete sa-ei execute obligatiile
asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o sums echivalenta cu o cots procentuala din
pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de achitat pe
ftecare zi intarziere, pans la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre part, in
mod culpabil el repetat, da dreptul parti lezate de a considera contractul de drept reziliat el de a
pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul lei rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din umla dd faliment, cu condita ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa 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 pans la data denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul lei rezerva dreptul de a renunta °nand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, in conditfile 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 pand Ia data denuntarii
unilaterale a contractului.
13. Garantia de buna executie a contractului clauza contractuala obligatorie
13.1. —(1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buni executie a contractului, In
cuantum de 5% din pretul contractulul, exclusiv TVA, in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de
la semnarea contractului de cite ambele part.
(2) printr-un virament bancar in contul R072TREZ4065006XXX000459, Cod Fiscal 4540712,
Trezoreria Municipiului Iasi sau printr-un instrument de garantare emis de o institute de credit din
Romania sau din aft stat sau de o societate de asigurari, in conditille legit. 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 la casierie a unor sume in numerar.
(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie pudica se suplimenteaza
valoarea acestuia, contractantul are obligate de a complete garantia de buna execute in corelatie
cu noua valoare a contactului de achizitie pudica.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie pudica, in limita prejudiciului creat, in cazul In care
contradantul nu lei indeplineete 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 obligatiile care nu au Post
respectate, precum ei modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de bund
execute, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantla in cauza raportat la
restul ramas de executat.
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13.3. — Achizitorul se obliga, conform prevederilor legate, sa restituie garantia de bund executie
in termen de 14 zile de Ia data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul
contract, data nu a ridicat pans Ia acea data pretentii asupra ei..
13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de mitre achizitor.
13.5. —In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de bunti executie in termen de 5 zile
lucratoare de Ia data semnarii contractului de catre ambete parti contractante, autoritatea
contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de pfin drept, fara nicio alta formalitate
prealabila de punere in intdrziere.
14. Atte responsabllitatI ale prestatorului - demi contractuala specifics
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta servicitle prevdzute in contract cu
profesionalismul st promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu caietul de
sarcini si propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se oblige sit supravegheze prestarea serviciilor, sd asigUre resursele umane,
materialele, echipamentele si once alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute de
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 stabilite prin prezentul contract. Totodata, este raspunator atat de siguranta tuturor
operatiunilor ai metodelor de prestare utilizate, cat 6i de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
15. Ake responsabilitatl ale achizItorulul clauzii contractuala specifics
15.1. - Achizitorul se obliga sa pund Ia dispozitia prestatorului once facilitati si/sau infonnatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnicd, In cadrul prezentului contract 6i pe care le considers
necesare indeplinirii contractului.
16. Receptie verificari - clauza contractual6 obligatorie
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabifi
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd 6l 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 st
cu reglementarile legate in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului
identitatea reprezentantilor sal imputemiciti care vor efectua verificarile.
(2) Prestatorul transmite lunar, pand la data de 5 ale lunii curente pentru luna anterioard, Raportul
lunar al serviciilor prestate care contine operatiunile efectuate, precum st modul de solutionare al
sesizdrilor, dupe caz, semnat de catre acesta.
(3) Receptia serviciilor efectuate de catre prestator se efectueaza lunar prin semnarea Raportului
lunar al serviciilor prestate in cursul lunii raportate.
(4) Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperare Creante din cadrul Directiei Economice
avizeaza Raportul lunar al serviciilor prostate, confirmand operatiunile efectuate in perioada de
referinta.
(5) La finalizarea prestarii tuturor serviciilor se va intocmi un proces verbal de receptie centralizator
al tuturor serviciilor prestate.
16.3. - Verificarile vor fi efectuate, in conformitate cu prevederile din prezentul contract, de Cate
Directia Economica — Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza, Recuperare Creante Bugetare.
16.4. — Directia Economica— Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza, Recuperare Creante Bugetare
va urmari st va indeplini, in numele achizitorului, toate activitatile necesare realizdrii obiectului
prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract si va semnala once
incident in executare. Achizitorul are dreptul de a emite document constatator care contine
inforrnatii referitoare la indeplinirea sau, dupd caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale, atunci
cand este solicitat in mod expres de catre prestator. Documentul constatator poate fi emis unui
subcontractant, dacd este cazul, la solicitarea acestuia 6i numai in cazul prezentarii contractului de
subcontractare si a receptiilor aferente.
16.10. - Directia Economica — Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza, Recuperare Creante Bugetare
va initia toate demersurile legate aferente organizarii si efectuarii receptlei prestatillor ce constituie
obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului procesul - verbal de receptie. Procesul verbal de receptie se comunica si Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului Iasi — Consiliului
Judetean Iasi in vederea eliberarii/restituirli garantiei de Nina executie.
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17. incepere, finalizare, Interzlert, sisters- clauza contractuala specifics
17.1. - Prestatorul are obligate de a Incepe prestarea serviciilor la cerere achizitorului.
17.2. - Seivicele prestate in baza contractului sau, dace este cazul, oricare faze a acestora
prevazuta a fi terminate Intr-o perioada stabieta In termenul contractului trebuie finalizate in
termenul convenit de part.
17.3. - Dace pe parcursul indeplinini contractului prestatorul nu respects perioada de prestare,
acesta are obligate 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,
once intarziere in Indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractulul - clauza contractuala obligatorie
18.1. - Pentru serviciile prestate, pletile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fare TVA este fern pe Intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. incetarea contractului. Pact comisoriu - clauza contractuala obligatorie
19.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele
part, a tuturor obligatilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca umiare a
disparitiei, ma vine nici uneia dintre part, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta
este definit in legislate aplicabila.
19.2. - In plus fate de motivele de Incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa adresate
prestatorului, fare necesitatea unei alte formalitati oi fare interventa vreunei autoritati sau instance
de judecata, in cazul in care prestatorul:
a)
intra in stare de faliment on lichidare, afacerile it sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unul aranjament cu creditorii sau
este intr-o situate similara cu cele anterloare, reglementata prin lege;
b)
face obiectul unei procecluri legate pentru declararea sa in una dintre situatile prevazute la
litera a);
c)
a fost condamnat, prin hoterare definitive a unei instance judecatoreoti, pentru o fapti care
a adus atingere eticii oi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la
conduita profesionala, dovedite de achizitor prin once mijloace permise de lege;
d)
a fost condamnat, prin hoterare definitive a unei instance judecatcreoti, 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 grave a obligatilor 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 controtul asupra sa, cu exceptia cazurilor In care astfel de modificari sunt
acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de once alte Impedimente de ordin legal care impiedica executarea
g)
corespunzatoare a prezentului contract;
nu furnizeaza garantiile oi/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu toi poate
h)
respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu i,
1i Indeplineote obligatile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaze se duce la indeplinire instructiunile emise de catre achizitor sau
solicitarea transmisi de acesta de a remedia orice executare necorespunzatoare a obligatillor sale
contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare of in termenele prevazute a
serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatile contractuale, deal
a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost deciansata procedure de falenent
inainte de inceperea executarii prezentului contract.
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n) valorificarea de cadre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromise ca urrnare a
Intarzierii prestatiilor din vina prestatorului.
19,3. - In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie
prin incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte part', costurile respective find imputabile
prestatorului.
19.4. - Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile
necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompta organizata, in asa fel
incat costurile sa fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata catre prestator pima la finalizarea
serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare aferente
prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plat prestatorului once sume restante.
19.6. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi Indreptatit sa perceapa de la prestator dauneinterese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate care rezilierea contractului data:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiiie care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe prestator
in situatia de a nu putea presta servidile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncture economice
ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.9. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fare a mai fi necesara
punerea in intarziere, fare nicio alta formalitate prealabila gi fara interventia vreunei autoritati sau
instante de judecati
19.10. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, lira necesitatea unei alte formalitati fara Interventia vreunel autoritati sau
instante de judecata gi In una dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
b) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate
aitfel decat in cazurile si conditiile prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
20. Amendamente- clauza contractuala obligatorie
20.1. - Pantile 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. - Pantile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii conditiile prevazute prin
acest contract. Once astfer de modificare nu poate conduce Ia cresterea 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. Adele aditionale intra
in vigoare Ia data semnarii acestora de catre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduct Ia diminuarea avantajelor;t, dupa caz, a
factorilor de evaluare care au stat Ia baza declararii ofertei castigatoare 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 (clarlficari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fara organizarea unei not proceduri de atribuire
numai in conditiile art. 221 si art. 28 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice gi se publica in
SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea prejului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege
in aga fel Mat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depieeasca 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.
12/16

29

Project contract de servicii de administrate, mentenanfil 4i sport Whole 'Soft economic pentru venituri, fonduri specials si
recuperari creel*"

(3) Orice modificare a prezentului contract Tn cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat
in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
20.7 — (1) Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului
se realizeaza numai cu acceptul achizitorului, si nu reprezinta o modificare substantiala, asa cum
este aceasta definite 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 califlcare/selectie prevazute In cadrul documentatiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin
acela* punctaj ca personalul propus la momentul aplicarll factorilor de evaluare.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin dotumentatia de atribuire fie in' vederea demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de
evaluare.
21. Subcontractarea - clauzi contractuali obligator's, dace este cazul
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai tarziu la momentul Inceperii executard
contractului, sa ti indica numele, datele de contact si reprezentantli legali ai subcontractantilor sal
implica0 In executarea contractului de achizitie publith, Tn masura In care aceste informatii aunt
cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului once modificari ale informatiilor prevazute
la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publica.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora Si nu reprezinte o modificare substantiala
a contractului de achizitie public& Tn conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
(4) Prestatorul va transmits achizitorului informatiile privind numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati In executarea contractului de achizitie public,/
si va obtine acordul achizitorului privind eventualli noi subcontractanti implicati ulterior In executarea
contractului.
(5) Atunci cind Inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupe atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele alte documente necesare pentru verificarea inexistentei
unor situatii de exciudere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare In
contractul care urmeaza sa fie Indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicits prestatorului si informatil referitoare la:
a) cu privire Ia furnizorii implicati In contracts de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe
niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator fats de achizitor de modul In care Indeplineste
contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite
de catre subcontractantii propusi In oferta, dath acestia solicita.
(2) Subcontractantii isi vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor la momentul
tncheierii prezentului contract sau Ia momentul introducerii acestora in prezentul contract de
achizitie publica.
(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cind
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate tele 3 parti, respectiv achizitor,
prestator subcontractant sau de achizitor subcontractant atunci rand, In mod nejustificat,
prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea prezentului contract de achizitie publica
sau atunci cind se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor Incheiate tntre prestator
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astral incat activitatile
ce revin acestora, precum sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie
publica.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie Si fie In concordanta cu oferta
t se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
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(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 Ia solicitarea acestuia si numai in
cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
21.3 — (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de care prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in urmAtoarele situatii:
a)Inlocuirea subcontractanjilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta
ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie public& in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in Wert& fara a se indica
initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
(2) Inlocnirea subcontractantilor norninalizaji in della fi ale caror actiVitiifi au fost indicate
in oferta ca find realizate de subcontractanfi nu reprezinta modificare substantiali, asa cum este
aceasta definite Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul infocuirli subcontractanfilor nominalizati in oferta ;i ale carol* activitafi au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanji valoarea aferenta activitatilor subcontractate
va fi cel mult egala cu valoarea declarat& in cadrul ofertei ca find subcontractata.
(4) In cazul inlocuirii suboontradanfilor nominalizaji In oferta ;i ale caror activitati au fost
indicate in °forth ca find realizate de subcontractanfi obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie s& modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizaji in oferta fi ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanfi obiectul si valoarea noului contract de
subcontractare nu vor tontine lucrarile executate/serviciile prestate de catre subcontractantul initial
si nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanfi ulterior semnani contractului de achizitie

publica in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara
a se indica initial opfiunea subcontractarii acestora, prestatorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantial& a contractului de achizitie public& in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(7) Dedararea unor noi subcontractanli ulterior semnarli contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta rani a se indica
initial optiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare substantial& asa cum este
aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dacti se indeplinesc
urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificarelselectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor,
b) introducerea unui nou subcontractant nu modified pretul contractului dintre autoritatea
contractanta si contractant,
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indepfinirea contractului de
achizitie pubtic5;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectufui
fact ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
contractului de achizitie
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivtilui contract raman nemodificati.
(8) in situatia renunfarii/retragerii subcontractanfifor din contractul de achizitie pudica in
cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti,
contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate
sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile prevazute in prezentul
articol in legatura cu inlocuirea subcontractantilor nominalizati In °fart& si ale carol- activitati au fost
indicate in °fen& ca fiind realizate de subcontractanti (art. 21.3 alin. 1 lit. a coroborat cu at 21.3
alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita prezentarea
contractelor incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sã contina
obligatoriu, cel putin urmaloarele elemente:
a) activitatile ce urmeazti a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai nollor subcontractantl;
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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 cake noii subcontractanti, o declaratie pe propria raspundere prin
care loi asume respectarea prevederilor caietului de sarcini oi a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele alte documents necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de exdudere of a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare In contractul de achizitie publics.
22. Cesiunea - clauza contractuala obligatorie
22.1 - Este permisa doer cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile niscute
rarnanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respects prevederile Angajarneritul
Perm, anexa Ia prezentul contract, prestatorul' are obligatia de a ceda, cu litlu de garantie,
achizitorului, Ia solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care
le-ar putea avea impohiva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul Perm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legate de partea/partile din contract care
sunt indepfinite de catre aceotia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forte majors - clauza contractuala specifica
23.1. - Forte majors este constatate de o autoritate competenta.
23.2. - Forte majors exonereaza penile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - Indeplinirea contractului va ft suspendata in perioada de actiune a forte' majors, dar
fere a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pane la aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forte majors are obligatia de a notifica celeilalte part,
imediat oi in mod complet, producerea acesteia sa is orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forte majors are obligatla de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
23.6. - Daca forte majors actioneaza sau se estimeaza ce va action o perioada mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de pfin drept a
prezentului contract, fare ca vreuna dintre parti se poata pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solutionarea litigiilor clauza contractuala specifica
24.1. - Achizitorul of prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe tale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau dispute care se poate ivi intre ei In cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
24.2. - Dace, dupe 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul prestatorul nu reuoesc
sa rezolve In mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poste solicita ca disputa sa se
solutioneze de cetre instantele judecitoreoti competente.
25. Legea aplicabila si limba care guvemeaza contractul - clauzi contractualit obligatorie
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care penile convin in scris, la
inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract oi in conformitate cu care contractul este interpretat
este legea romana.
26. Comunicari - clauza contractualti specifica
26.1. - (1) Orice comunicare dintre part referitoare Ia indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat oi in momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face of prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cal mutt doua
notificarVadrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
15/16

32

Project contract de servicil de administrare, mentenanla >Fi suport tehnic -Soft economic pentru venitud, fonduri speciale gi
recupertri manta"

contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresaiinstiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu
de la data confirmed de primire.
Prezentul protect de contract se semneaze intnun exemplar continand 16 pagini si este parte a Documentatiei de Atibuire.

Prostator

Achiz or
JUDE
Pre§

Costel/

c;)

Secretar G erafai
tului,
Lacramioar
RN1CA- DASCALESCU

Directia Etonofr1ice,
Sinteza oi Recupera
Elena - Adriana M R
Vizat pentru co

nano

I•.1
creantoiLNL JUDETEAN I

r.

II

ARINTPENTRU CONTROt FINANCIAR
ntiv pro rsfREVENTIV PROPRIU
pre
Anul

L nun
M.-1r gar.o!

Ziton
ele,a-Adria,,

8

1

Directia Economics, Director Executiv,
Elena ARVINTE
Rtspund in privinia realiflick regulatitap

Directia Economics, Bef Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBAT
Rtispund In pnvinfa real
itTh, reguteritaiii

Directia Juridica, Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI
lrni asum In

responsabilitatea corectitudinti legelitlipi, in solider eu Intocmitorul inscrisului

Directia Achizitii Publice, Director Executiv,
Anca Luminita MUCHERU
Imt loan in totaliIate responsabi • tee corectituo'inii fi

In solider Cu inloanitcmul InsCrisului

Directia Achizitli Publice, Serviciul Achizitli Publice oi Contracts,
consilier juridic Mariayia CAtalina TUDURI
imI BSUM responsabilitales penllipundaminlarea, combludinea, legallatea tnlQtmkti acestui :naafis oflcial

16/16

33

SECTIUNEA III - Formulare §i modele
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Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul
reprezentant imputemic it al
(denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al ofertantului, la achizitia
directs pentru atribuirea
organizata de CONSILIUL JUDETEAN L4SI, 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 grava 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 judecatoreti 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
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 anticipate 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 selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masuri 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 fumizat 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 care respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar ca inforrnatide furnizate sum 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 declaratie nu este conforms cu realitatea sum pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Semna tura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele prenumele semnatarului
Capacitatea de semnciturd
Data
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Formular nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alio (1) din Legea 98/2016
(adresa de
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
, la data de
nr.
, eliberat de
domiciltu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ 1"asaport), seria
in calitate de reprezentant legal at operatorului economic
CNP
(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
administrare, mentenantil si suport tehnic „Soft economic pentru venituri, fonduri speciale fi recuperfiri creante",

organizata de 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 si/sau are actionari on asociati semnificativi persoane
care sunt sot/sotie, ruda 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;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda 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.
Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:
1. ALEXE COSTEL — PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IA$I
2. DANGA MARIUS-SORIN — V10EPRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 1A$1
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPRE$ED1NTELE CONSILIULUI JUDETEAN 1A$1
4. VERNICA-DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL JUDETULUI 1A$1
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. DOROBAT MIHAELA - SEF 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
10.HUTANU OTILIA — CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
I1.MARIANA CATALINA TUDURI - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE $1 CONTRACTE
12. ELENA ADRIANA MARGARINT — SEF SERVICIU FONDURI SPECIALE, SINTEZA $1 RECUPERARI
CREANTE, DIRECTIA ECONOMICA
13. MIHAELA NECHITA — CONSILIER, SERVICIU FONDURI SPECIALE, SINTEZA $1 RECUPERARI CREANTE,
DIRECTIA ECONOMICA
COMISIA DE EVALUARE:

1. OTILIA HUTANU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. RALUCA ANDREEA GUZU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. MIHAELA NECHITA - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
4. MONICA ANTONICA PATRASCU - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
5. MARIA OANA AGAVRILOAIE - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
MEMBRI DE REZERVA:
1. MARIANA PIETRARU — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
2. CATY IONELA COSTIN — CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. CONSTANTA DOINA LEMNARU - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
4. NICU GABRIEL CIOBOTENCO - CONSILIER, DIRECTIA ECONOMICA
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CONSILIERI JUDETENI:
1. 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. IGNAT ETIENNE
17. LEBADA DOREL
18. LUPU MAGDALENA
19. LUPU CONSTANTIN CODRIN
20. MANOLACHE P. MIRCEA
21. MINEA MARIUS-DANUT
22. OLARU GEORGEANA-LACRAMIOARA
23. OLTEANU ROMEO
24. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
25. PRISTAVITA GABRIEL
26. PINTEA COSTICA
27. SLABU G. ADRIAN
28. SOCOLOV M. RAZVAN-VLADIMIR
29. STANCIU A. CRISTIAN
30. SANDRU F. FLORIN-DANIEL
31. SERBAN P. CONSTANTIN
32. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
33. URCACIU G. ION LORIN
34. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
35. URSANU RADU IONEL
36. URSU LACRAMIOARA
37. VARTIC RALUCA
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 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 necorespunzatoare a adeveirului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitali in care
aceasta isi desfasoarci activitatea in vederea producerii unei consecinle juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci ccind,
potrivit legit on imprejurarilor, declarafia facuta serveste la producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu inchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amencla."
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 unu4 tent sustinator, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui contpletat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al subcontractorului
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FORMULAR 3

Declara4ie pe propria raspundere privind insuOrea clauzelor contractuale
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamnd / Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatul

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

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanc[iunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca am citit si suntem de acord fard rezerve cu termenii
si condi[iile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de Servicii de
administrare, mentenangi si suport tehnic „Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si
recupereiri creante" si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stability ca find castigatoare sa
semnam contractul de achizitie publicd in conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire si
cu necesitatile autoritd[ii contractante.

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

Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca
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 hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatul
al

[numele in clar at persoanei autorizate], reprezentant imputernicit

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

sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa execut lucrarile pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si
relatiilor de munca, in vigoare m 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)
(sem natu ra auto rizata)
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A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal at Partenerilor in Asociere: [introduceti denumirea completo]
Formular de Oferta
Data: [introduceti ziva, lung, until]
Anunt de participare: (introduceri nurndryl sciAorillg.intentie/anyntuluiskpaticipare)
Obiectul contractului: Servicii de administrare, mentenanto fi suport tehnic „Soft economic pentru venituri,
fonduri speciale $1 recuperiiri creante"
Catre: Autoritatea Contractanta [introduceti denumirea]

Dup5 examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam s5 semnam Contractul ce rezulta din
aceast5 procedur5 si sa demar5m, s5 realizam si s5 finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate
cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara.
In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiar5 si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea

Contractanta (Ana la momentul depunerii Ofertei:
ofert5m pretul total de
lei [introduceti sumo in cifre $i litere din Propunerea Financiard f5r5 TVA, Ia
care se adauga TVA de
[introduceti suma in cure
respectiv pretul de
receptia serviciilor.

lei far5 TVA, Ia care se adauga TVA de

lei pentru o luni, platibile dup5

Valoarea maxima pan5 la care pot fi suplimentate serviciile in perioada 01.01-30.04.2023 este de 12000 lei
f5r5 TVA.
Pretul unitar ofertat este valabil si pentru suplimentarile din anal 2023.
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar c5:
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
1.
[introduceti detaliiJ, comunicate pana la data depunerii Ofertelor si raspunsurile Ia solicitkile de clarific5ri
publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezint5 documentele achizitiei comunicate de Autoritatea
Contractanta in leg5tur5 cu procedura la care depunem Oferta;
2.
am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Ofert5, prevederile legislatiei
achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achizitiei, in special dar f5r5 a se limita la Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
3.
avem o intelegere complete a documentelor achizitiei comunicate, le accept5m in totalitate,
f5r5 nici rezerva sau restrictie, intelegem si accept5m cerinte referitoare Ia forma, continutul, instructiunile,
stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
dup5 ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere complet5 asupra
4.
acestora ne declaram 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 pregStita luand in considerare toate acestea;
am inteles c5 am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe
6.
perioada pregatirii Ofertei, pana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
leg5tur5 cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;
suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si
7.
comercial asociat5 documentelor achizitiei si accept5m aceeasi responsabilitate fatA de Autoritatea
Contractant5 in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi pregStit aceste documente;
am citit, am inteles pe deplin, accept5m si suntem de acord cu apticarea indicatorilor de
8.
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performanta inclu;i in Contract ca baz5 pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activitatilor si transmiterea rezultatelor.
fintroduceri numarull zile
Suntem de acord ca Oferta noastr5 s5 ramana valabil5 pentru o perioada de
de la data depunerii Ofertelor ;i c5 transmiterea acestei Oferte ne va tine ra'spunzatori. Suntem de acord ca"
aceasta poate fi acceptat5 in orice moment Inainte de expirarea perioadei mentionate.
Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului Pptroducett. enurmrea completaj in aceasta procedura
declar
1. nu am fScut ;i nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune
sau nu o Ofert5 cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreuna cu subcontractantii nu ne afl5m in nici o situatie de conflict de interes, a;a cum este acesta
descris in Legea nr. 98/2016 ;i ne angala'm s5 anunt5m imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia
unei astfel de situatii atat pe perioada evalarii Ofertelor cat ;i pe perioada derul5rii Contractului
3. noi, impreun5 cu subcontractantii propusi tintrdrii1700,4Wie**tiltcibiV.-denumirea complete, a
subcontractantilor ale caror capackatiau fost_utilizatepeptru , indepliiiirea criterillar de calificare) a caror
resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem c5 trebuie sä punem Ia dispozitie, in cazul in care
Autoritatea Contractant5 solicits aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depune, fie dup5 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 interes pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
far5 a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptSm
expres continutul lor ;i efectele lor juridice.
5. pans Ia incheierea ;i semnarea contractului de achizitie public5 de lucrari aceasta Ofert5, impreun5 cu
comunicarea transmisa de Autoritatea Contractant5 (introduceti denumirea Autoritatii ContractanteJ, prin
care Oferta noastra este stability castig5toare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizam c5:
❑ depunem Oferta Alternative, ale care' detalii sunt prezentate intr-un formular de Ofert5 separat, marcat
in mod clar "Oferta Alternativ5";
0 nu depunem Oferta Alternativ5.
[Se bifeaza optiunea corespunzOtoared
7. Intelegem c5 Autoritatea Contractanta
rezerva dreptul de a anula
a. nu este obligat5 s5 continue aceasta procedura de atribuire c5
procedura in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite in Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligat5 s5 accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alti Oferta pe care o poate
primi.
c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior ;i garantam c5 nu vom tine Autoritatea Contractant5 raspunatoare intr-o
astfel de situatie.
[introduceri
8. Dac5 Oferta noastr5 va fi acceptatS, ne angajAm se, asiguram o garantie de bunA executie de
procentyl stabilit in Scrisoarea de it ntie a achlzitled din pretul Contractului.
9. Confirm5m c5 nu particip5m in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta Oferta in nicio alts Ofert5 indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o
asociere, in calitate de subcontractant).
10. Precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica ;i din Propunerea Financiara prezentate mai jos au
caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce prive;te secretul
comercial si dreptul de proprietate intelectuala:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnic5 sau Propunerea Financiar5
fintroduceti nurnaru pagink de la paragraful nr.... la paragraful nr. ...]

1.

.... [introduceri informatial
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2.

(introduced iniorrnatia]

De asemenea, precizam ca motivele pentru care partile/informatiiie mai sus mentionate din Propunerea
Tehnica si din Propunerea Financiarg sunt confidentiale sunt urmatoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care Ortile/informatiile mai sus mentionate din
Propunerea TehnicS si din Propunerea Financiara sunt confidentiale

1.

.... [prezentari motivulj

2.

.... 113iii0hteein*Pif

Semnatura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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Formular nr. 6 - Model orientativ
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeaza garantia

INSTRUMENT DE GARANTARE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subject: Garantie nr.
Garantie financiare pentru buna executie a contractului de achizitie publics (denumirea
contractului)
nr.
(numarul
contractului)
Cu

privire

de
achizitie
publics
susmentionat,
incheiat
la
contractul
(denumirea prestatorului), in calitate de prestator si Autoritatea Contractanta :
intre
Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi, subsemnatii
institutiei
financiare),
avand
sediul
inregistrat
la
(denumirea
(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligam irevocabil fate de achizitor sä
(cuantumul garantiei
platim once sums ceruta de acesta, pans la concurenta sumei de
de buna 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.
In cazul in care partite contractante
Prezenta garantie este valabila pans la data de
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 obtine
acordul nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-ii valabilitatea la termenul
specificat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romans. Once disputa legate de prezenta garantie va fi
deferita instantelor competente material din Romania.
Semnatura :

Functie:

Nume:
Data•

Numele si functia persoanei/persoanelor care semneaza in numele institutiei financiare trebuie indicate in
clar

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legate care depune oferta
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