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1. Denumirea autoritatii contracta te: Judetul Iaqi;
B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod 700035,
2. Adresa/telefon/fax: ConsiliulJUdetean
municipiul
telefon 0232-23, 5100-477, fax 0232-210336, e-mail:achizitii.publiceWcc.ro;
3. Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016;
4. Cod CPV: 75111200-9 — Servicii legislative
5. Valoarea estimata: 17.000 lei fara TVA;
6. Obiectul contractului: servicii legislative — program legislativ online
7. Sursa de finantare: Bugetul Loeal;
8. Termen- limita de depunere a ofertelor: 25.01.2021
9. Adresa la care se transmit ofertele: Oferta, avand mentiunea „Pentru DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE", va fi ,depusa la registratura Consiliului Judetean Iasi sau
transmisa pe adresa de email: achizitii.publiceWcc.ro;
10.Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabild: 60 zile;
11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
12.Prezenta achizitie de servicii legislative — program legislativ online se va finaliza cu incheierea
unui contract. Durata contractului de achizitie publica va fi de 12 luni de la data semnarii
acestuia de care ambele pagi. '
13.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoriatii contractante cu privire la organizarea,
derularea si finalizarea proceduri de atribuire sunt:

1. ALEXE COSTEL - PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 1A$1
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU - VICEPRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 1A$1
3. DANGA MARIUS - SORIN - VICE RESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA - DASCALESCU LAC MIOARA - SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DI CTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. PORAICO MARIA - $EF SERVI IU, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS-ADMINISTRATIV ,
DIRECTIA JURIDICA
7. IOSUB ALINA - CONSILIER JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS-ADMINISTRATIV ,
DIRECTIA JURIDICA
8. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
9. DOROBAT MHIAELA - $EF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA
ECONOMICA
10. MARGARINT ELENA - ADRIANA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE,
SINTEZA $1 RECUPERARE CREANTE, DIRECTIA ECONOMICA
11. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
12.ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - $EF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI
PUBLICE
CONTRACTE, D1RECTIA
13. SAVA - MAZDRAG MARIA SIMONA - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
14. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE -SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
15. TUDURI MAR1ANA-CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
CONSILIERI JUDETENI:
1. Acostoaiei Adrian
2. Alexa Petru Bogdan
3. Apreotesei Andrei
4. Avram Petru
5. Catur Constantin - Catalin
6. Ciobanu Marius - Mihai
7. Citea Petronela
8. Bulgaru Liviu - Gabriel
9. Cabalau Maria
10. Disca Daniel
11. Flutur Sorin Georgel
12. Fotea Constantin
13. Ignat Etienne
14. Lebada Dorel
15. Lupu Magdalena
16. Manolache Mircea
17. Minea Marius - Danut
18. Olaru Georgiana - Lacramioara
19. Olteanu Romeo
20. Pintea Costica
21. Pricope Petru Ovidiu
22. Sandru Florin - Daniel
23. Serban Constantin
24. Slabu Adrian
25. Socolov Razvan - Vladimir
26. Stanciu Cristian
27. Tanasa Stefan
28. Trandafirescu Sorin - Alexandre
29. Ursu Lacramioara
30. Ursanu Radu - Ionel

31. Urcaciu Ion Lorin
32. Uscatu Constantin — Marian
33. Vatra Gheorghe — Romeo

14. Conditii contract: Garantia de Nina executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din
pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de contract
( Formular nr. 4 — model de scrisoare de garantie de bung executie).
15.Oferta va contine:
- propunere tehnica,
- propunere financiara,
Propunerea tehnica:
Descrierea modalitatilor de indeplinire a cerintelor generale obligatorii prevazute in Caietul de
sarcini;
Prestatorul va prezenta modul de accesare si utilizare al programului legislativ ( insotit de manualul
de utilizare) care sa permits vizualizarea simultana a continutului legislativ de catre toti utilizatorii,
in numar de aprox. 200 angajati;
Proiectul de contract insusit, s-;mnat pe fiecare paging
Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca si protectia muncii
(Formular nr. 1)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016 (Formular nr. 2)
Propunerea financiara va cuprinde:
- Formularul de oferta (Formtilar nr. 3)
16. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generals in format tiparit prin servicii postale / de
curierat/prin livrare directs la : sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69,
Iasi, - Registratura — Camera 101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel : LUNI — JOI : 08:00 —
16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publice@icc.ro, Oita
la data limits de depunere a okrtelor.
17. Caietul de sarcini poate fi descarcat de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi www.icc.ro - sectiunea
„Achizitii publice - Licitatii", de p site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, sectiunea Publicitateanunturi sau poate fi obtinut in format electronic la sediul autoritatii contractante, Judetul Iasi - Consiliul
Judetean Iasi, Directia Achizitii Publice.
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUI
a contractului de acliizitie publics de servicii lege
program legislativ online

DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminita MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,
in solidar cu intocmitorul inscrisului

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de servicii legislative — program
legislativ online

SEF SERVICIU,
Iulia-Ram na ANTONESEI-ROPCEAN
Imi asum in totalitate responsab
in solidar cu in

dinii si legalitatii,

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

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

SECTIUNEA I: Caiet de sarcini
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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de servicii legislative - program legislativ online

1. OBIECTUL achizitiei: servicii legislative - program legislativ online
Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului un program de legislatie
compatibil cu necesitatile actuale ale Judetului Iasi — Consiliul Judetean Iasi, respectiv informatiile
necesare desfasurarii activitatilor curente sau procesului decizional, structurat pe:

1.1. Domenii sau Module, in sensul celor ce urmeaza:
Legislatie romaneasca, acte normative aparute in Monitorul Oficial partea I, I bis si legislatie
europeana., actualizate in timp real (inclusiv acte istorice);
• Jurisprudenta romaneasca - spete ale instantelor judecatoresti prelucrate cu note sau comentarii
si Jurisprudenta Europeand;
• Reviste juridice de prestigiu (Pandectele Romfine, Revista Romano de Dreptul Muncii, Revista
Romdna de Dreptul Afacerilor, Revista Romans de Drept European, Revista Romand de
Executare Silita , Revista Romana de Jurisprudenta, Revista Romcin a de Drept privat, Revista
Taxe Finance Contabilitate) cu articole de doctrina si jurisprudenta, ce pot fi consultate, incepand
cu anul 2010, in functie de anul si numarul revistei sau dupa autor. Modulul se va actualiza
constant cu fiecare nous aparitie;
• Flux Civil si Financiar cu diagrame interactive care explica vizual, pe pasi, procedurile
legislative;
• Comentarii a celor mai importante acte normative romanesti: Cod civil, Cod penal, Cod de
procedura civila, Cod de procedura penala, Codul muncii, Cod fiscal, grupate pe mai multe
ramuri de drept, comentarii care sa apartina unor autori recunoscuti, cum ar fi: Ion Deleanu,
Gabriel Boroi, Tudorel Toader, Nicolae Volonciu, Madalina Afrasinei, Radu Bufan, Dorin
Ciuncan, Alexandru Ticlea, Costel Gilca, Bogdan Dumitru, Mihaela Tabarca, Gabriela Bogasiu,
Verginia Vedinas s.a.;
• Repertoar de solutii juridice — intrebari si raspunsuri, extrase din jurisprudenta, cu privire la
probleme de interpretare legislativa;
• Istoric Judiciar — care sa ofre filtrarea actualilor sau viitorilor parteneri prin prisma litigiilor in
care sunt implicati, potrivit 'nformatiilor din portal.just.ro si scj.ro;
• Instrumente suplimentare d lucru;
•
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•

Fonnulare, Dictionar de termeni juridici, Comparatii intre vechile si noile Coduri, Norme
metodologice inserate la nivel de articol pentru toate legile care au norme metodologice de
aplicare;
Modele de documente: i odele de contracte, cereri si actiuni in justitie:

Nota : Prestatorul va prezenta m dul de accesare si utilizare al programului legislativ (insotit de
manualul de utilizare) care sa pe -mita vizualizarea simultana a continutului legislativ de catre toti
utilizatorii, in numar de aprox. 200 angajati.

1.2. Functionalitati perforinante:
-

-

Programul sa fie identificabil prin usename si parola de acces ;
Acces rapid si de oriunde (smartphone, tablet(, laptop, desktop) ;
Actualizare: in fiecare zi lucratoare ;
Act sintetic pentru once moment ales de utilizator;
Navigare catre alte acte normative (descrierea detaliata a legaturilor cu alte acte, a conexiunilor cu
actele relevante din celelalte module, Istoricul actului, Cuprins);
Organizare (Documente favorite, Acte vizualizate, Alerte email pentru once modificare a actelor
selectate sau pe tematici, Print, Posibilitatea salvarii ca fisier de tip.pdf, Posibilitatea copierii textului
unui act normativ intr-un format Office);
Motor de cautare performant bazat pe relevanta informatiei, cu algoritmi de cautare ce prezinta actele
relevante in fruntea I istei de cautare, cu gramatica limbii romane incorporata, cantarea dupa expresie
sau cuvant cu instrumentele de cautare avansata dupd criteriile relevante pentru fiecare tip de
informatie juridica;
Navigare catre alte acte normative (descrierea detaliata a legaturilor cu alte acte, a conexiunilor cu
actele relevante din celelalte module, Istoricul actului, Cuprins).

1.3.Cantitati: 200 de utilizatori cu acces online.
2. DURATA contractului de achizitie publics va fi de 12 luni de la data semnarii acestuia de catre
ambele parti.
3. Contravaloarea serviciilor prestate:
Valoarea estimata a contractului este de 17.000 lei fait TVA/an.
Plata serviciilor se face lunar. Facturarea serviciilor va fi facuta de care Prestator pant la data
de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedents in baza unui Raport lunar al serviciilor. Raportul lunar al
serviciilor prestate va prezenta supcint serviciile prestate in luna anterioard, inclusiv sesizarile din
perioada corespunzatoare, modul d rezolvare a acestora. Beneficiarul va plati contravaloarea serviciilor
realizate si descrise in Raportul lun r al serviciilor prestate, cu OP in contul de trezorerie al prestatorului,
in termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
Director executiv,
Gabriela Alungulesei
lmi asum in totalitater sponsab• aatea corectitudinii
si legalitatii, in solid - ct in mitorul inscrisului

Set' Serviciu Juridic Contencios Administrativ,
Ma a Porai
imi asum in totalitate responsabilita ed cored . idinii
si legalitatii, in solidar cu a toc tOrul n crisului
/(41
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SECTIUNEA II: Proiect de contract

Proiect de contract de servicii legislative - program legislativ online
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Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. de exemplare : 1
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Proiect de contract de servicii legislativeprogram legislativ online
nr.
data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului inregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Partile - clauza contractuala obligatorie
JUDETUL1A$1- Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, Bld. Stefan cel Mare si
Sfant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712,
, reprezentat prin Costel ALEXE, Presedinte, in calitate
cont trezorerie
de achizitor, pe de o parte,
si
, Nr. de
cod fiscal
cu $ediul in
, cont
inmatriculare Ia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
,
fax
, e-mail
, telefOn
deschis la
in calitate de prestator, pe de
, avand functia de
reprezentata prin
alts parte.
2. Definitii - clauza contractuala obligatorie
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
achizitor prestator - partite contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
a.
contract;
b. contract - prezentul contract si toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor §j Prestator, care are ca object prestarea
de Servicii;
c.oferta - actul juridic prin care operatorul economic manifests vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic Intr-un contract de achizitie publics.
d. Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre prestator si un tert ce dobandeste
calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care prestatorul subcontracteaza
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului, daca este
cazul;
e. Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
f. Dispozitie - ordin/instructiyne, document scris(a) emis(a) de Achizitor pentru a complete si/sau
modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia sj in limitele Legii
98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
g. Documentele Achizitorului - toate sj fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar WA a se limita Ia:
planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice sj rapoarte,
1
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furnizate de Achizitor si necesare prestatorului in vederea realizarii obiectului Contractului;
h. Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele, astfel
cum este stabilit in pl nul de lucru;
ii. a remediat eventualel Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de catre
Achizitor, in vederea btinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate
prin Caietul de Sarcin ,
j. Foga majors - eveniment i dependent de controlul Partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face imposibil5
indeplinirea obligatiilor de cat una dintre Parti si include calamitati, greve, sau alte perturbki ale
activitatii industriale, actiuni le unui inamic public, Cazboaie, fie declarate sau nu, blocade,
insurectii, revolte, epidemii, alunec5ri de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, devers5ri,
turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul
rtilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea m5surilor corespunzateare de diligenta;
k. intarziere - orice esec al prestatorului de a executa orice obligati' contractuale in termenul
convenit;
I. Luna - luna calendaristica (12 luni/an);
m. Neconformitate (Neconformitati) - executia de slabs calitate sau deficiente care incalc5
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si
care fac Rezultatele prestarii erviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt
prevazute in prezentul Contra t, precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite
in Caietul de Sarcini.
n. Penalitate - despagubirea i bani stability in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Pantile
contractante catre cealalta P rte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de
neindeplinire a unei 'AO a Co tractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare
Ia Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului, calculate de
la data scadentei obligatiei !Ana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, dupe caz, pans data
rezilierii contractului, fare necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
o. daune-interese — desp5gubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit datorit5
neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare, fare justificare sau, dupe caz,
culpabile, a obligatiilor contra tuale.
p. Pretul Contractului - Pretu platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si in conformitate
cu prevederile Contractului, p ntru indeplinirea integrals si corespuniatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;
q. Proces-Verbal de Recepti - documentul prin care sunt acceptate Serviciile prestate, prin care
achizitorul confirma/infirma p starea Serviciilor in mod corespunzator de catre prestator si ca
acestea au fost acceptate de titre Achizitor, ata- t din punct de vedere calitativ (respectiv din punct
de vedere al conformitalii se iciilor cu prevederile caitului de sarcini) cat si din punct de vedere
cantitativ,
r. Rezultat/Rezultate - oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate si/sau
pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activit5tilor desfasurate astfel cum
sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;
s. Scris(a) sau In scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;
t. Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Rezultatului prestarii
Serviciilor si de calitatea activitatii de prestare a serviciului care ar fi respectate de catre orice
prestator diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care presteaza servicii
similare si pe care prestatorul este obligat s5 le respecte in prestarea tuturor Serviciilor incluse
in prezentul Contract;
u. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
executa si/sau furnizeaza anumite Orli on elemente ale Contractului on indeplineste activitati
care fac parte din obiectul Contractului, raspunzand in fata prestatorului pentru organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
v. zi - zile calendaristice, cu eceptia cazurilor in care se prevede expres ca" sunt zile lucratoare;
an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment
on act sau actiune, data Ia c re se produce respectivul eveniment, act on actiune nu se is in
considerare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei one a primei zile a
termenului si se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat
in luni sau ani incepe sa curga Ia inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie Ia
2
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expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in
care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in
care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga
termenul, termenul se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dace
ultima zi a unui termen expr mat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legal& duminica
sau sambata, termenul se ncheie Ia expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare. La
calculul unui termen exprim t in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile de
mai sus, cu deosebirea ca zi ele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
w. „clauze contractuale obligatorii" - prevederi contractuale generale, specifice contractelor
de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice si tehnice care vor guverna
Contractul, cu respectarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice precum si a
celorlalte prevederi legale in vigoare in Romania si pe care achizitorul nu le poate negocia.
x. „clauze contractuale specifice" - prevederi contractuale suplimentare, amendamente
si/sau derogari de Ia „clauzele contractuale obligatorii" precum si alte clauze specifice
prezentului Contract, astfel cum sunt precizate de catre Achizitor. Eventualele propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derularii procedurii de
atribuire, respectiv in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare/anuntului
de participare simplificat, dup5 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 contractant& Dup5 semnarea contractului de catre ambele parti, toate clauzele
contractuale se vor supune principiului fortei obligatorii al contractului pentru partile
contractante, in limitele prey zute de lege.
y. durata contractului — inte alul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit Iegii, ofertei si docum ntatiei procedurii de achizitie de Ia data intrarii sale in vigoare si
pana Ia epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce, inclusiv perioada
de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
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 p5n5 la finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, daca este cazul, conform clauzelor
din prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor nu este incluse perioada in care se
efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
aa. prejudiciu — consecintel pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii cu
intarziere sau necorespunzat are a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare - clauze contrac uala specifica
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma singular vor
include forma de plural si vicever a, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice si orice organizatie
avand capacitate juridic&
3.4. - Referintele la orice acte normative se considers a face referire si la orice alte acte normative
subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta oblige nu numai Ia ceea ce
este expres prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau echitatea le
d5 obligatiei respective, dup5 natura sa.
4. Obiectul principal at contractului - clauze contractuala obligatorie
4.1. - Prestatorul se oblige sa presteze servicii legislative - program legislativ online, conform
caietului de sarcini §i ofertei prezentate, in perioada convenita si in conformitate cu prevederile
legale si cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se oblige sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile prestate si
receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
5. Pretul contractului - clauze cOntractuala obligatorie
5.1. — Pretul convenit pentrd indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor,
conform ofertei depuse, este de
lei, Ia care se adauga TVA in valoare de
lei, conform prevederi or legale in vigoare.
5.2. — Pretul fara TVA a prez ntului contract este ferm pe toata durata contractului.
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6. Durata contractului - clauza c ntractuala obligatorie
6.1. - Prezentul contract int 5 in vigoare dup5 semnarea contractului de catre ambele parti si
inceteaza sä produce efecte de la data indeplinirii, de catre ambele parti contractante a obligatiilor ce
le revin conform contractului
6.2. - Durata de prestare serviciilor este de 12 luni de la data semnarii acestuia de catre
ambele parti.
7. Executarea contractului - clauza contractuala obligatorie
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dup5 semnarea contractului de catre ambele parti, cu
respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(2) Garantia de buna executie se constituie in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de catre ambele parti contractante da dreptul autoritatii contractante sa
rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alts formalitate prealabila de punere in
intarziere.
(4) Garantia de buna executie va acoperi perioada de timp Wand la data incheierii
ultimului proces-verbal de receptie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
8. Documentele contractului - clauza contractuala obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
- documentatia de atribuire a contractului de servicii legislative - program legislativ
online, inclusiv caietul de sarcini si clarificarile si/sau masurile de remediere aduse 'Dana Ia
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
- oferta, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
- garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate a art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca documente
care se expliciteaza reciproc, rep ezentand anexe ale prezentului contract si fac parte integranta din
acesta. In cazul in care, pe parOrsul executarii contractului de achizitie publics, se constata ca
anumite elemente ale ofertei surf t inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile c ietului de sarcini.
9. Obligatiile principale ale pre tatorului - clauza contractuala obligatorie
9.1. — (1) Prestatorul se obli a sä presteze serviciile legislative - program legislativ online, Ia
standardele si performantele p zentate in caietul de sarcini si oferta, anexe la contract, in
conformitate cu prevederile legisl tiei romanesti comunitare din domeniu.
(2) Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta in exploatare, dimen$iuni, sisteme de asigurare a calitatii etc., in conformitate cu
reglementarile tehnice, standardele, normele
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 i orice faze a acestora prevazuta a fi
terminate intr-o perioada stability in prezentul contract, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de Ia data semnarii prezentului contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele convenite prin prezentul contract. Dace pe parcursul indeplinirii 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, orice
intarziere in indeplinirea contract lui conform termenelor convenite prin prezentul contract d5 dreptul
achizitorului de a pretinde prestat rului penalitati de intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga s despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
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b) daune-interese, costuri, tax si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de inc5Icare rezult5 din re pectarea caietului de sarcini Intocmit de calm achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspun 5tor atat de siguranta tuturor operatiunilor metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea pers nalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obliga s asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele
orice alte asemenea, fie de nat r5 provizorie, fie definitiv5, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurkii acestora este prev5zut5 in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract, astfel incat s5 se asigure derularea eficient5 a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se oblig5 s5 remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului si in
termenul indicat de acesta, orice deficient5 in prestarea serviciilor cauzat5 de neindeplinirea
obligatiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sä respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca si cum
clauzele prezentului contract fiind aplicabile in integralitate.
acestea ar fi parte a contractului
9.8. - Prestatorul r5mane raspunzator pentru orice incalcare a obligatiilor sale contractuale
dupe incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de legislatia romaneasc5
aplicabila.
9.9 — Prestatorul se oblig5 s5 presteze serviciile in conformitate cu detalierea operatiunilor
prezentate in caietul de sarcini si dferta, anexe la prezentul contract.
9.10. - Codul de conduits al orestatorului :
(1) Prestatorul are obligati de a actiona in orice circumstant5 cu obiectivitate impartialitate,
ca un bun si loial consilier al achizi orului, in conformitate cu regulile etice deontologice ale profesiei
sale, precum cu discretia neces era. In special, prestatorul se va abtine de la a face orice declaratii
publice in leg5tur5 cu contractul s u serviciile prestate in cadrul acestuia fart aprobarea prealabila in
acest sens, in scris, a achizitorului, precum si de la a se angaja in orice activitate care vine in conflict
cu obligatiile asumate fate de ac izitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja
achizitorul in mice fel far5 asentiMentul scris al acestuia, obtinut in prealabil, va face acest lucru
cunoscut tertilor on de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se oblig5 Ise respecte
s5 se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romanesti relevante in vigoare, Oaranteaza Ca personalul propriu dependentii acestora respecta
si se conformeaz5 acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele
esentiale de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere negocieri colective, eliminarea
muncii fortate si a discriminkii la locul de munca abolirea muncii copiilor.
(3) Pe intreaga durat5 a cOntractului, prestatorul personalul acestuia vor respecta drepturile
omului libert5tile cetatenesti, si Se angajeaza sa nu aduca atingere in nici un fel practicilor politice,
culturale religioase din Romani 1
(4) In cazul in care prest torul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau
dependentii sai, va primi sau acc pta sa primeasc5, si/sau va oferi sau va accepta sa dea sau s5
procure vreunei persoane orice c dou, gratuitate, comision sau mita ca stimulent sau recompense
pentru a face sau a nu face oride act, si/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoan5 in
legatura cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urma are dreptul de a rezilia
contractul cu solicitarea de daune-interese, lar5 ca prin aceasta ins5 sa se aduc5 vreun prejudiciu
orickor drepturi castigate de prestator in baza acestui contract.
(5) Pratile efectuate de calm achizitor catre prestator in baza acestui contract reprezinta
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul sa II obtin5 in leg5tur5 cu acest contract.
Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocatie, plata
indirect5 sau orice alt venit/beneficiu in legatura cu sau ca rezultat al Indeplinirii obligatiilor prevazute
in acest contract.
(6) Toate rapoartele
documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari suport sau orice materiale achizitionate,
compilate sau pregatite de catte prestator in executarea acestui contract vor fi proprietatea
achizitorului, in afar5 de cazul in care prin contract se prevede altfel. Prestatorul se oblig5 s5 livreze
aceste documente, in original, achizitorului dup5 finalizarea contractului
s5 nu le utilizeze pentru
alte scopuri decal cele prevazute in acest contract, cu exceptia cazului in care achizitorul II
autorizeaz5 in scris in acest sens
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectu 15 si/sau industrial& obtinute in executarea sau ca urmare a
executarii acestui contract, cu excepitia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dup5 cum
consider5 necesar, far5 nici un fel de limitare geografic5 sau de alt5 natura.
(8) Prestatorul nu va aver, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati sau
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comision in legatura cu orice articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor si/sau oricarui
alt drept de proprietate intelectuala si/sau industrial& utilizat in cadrul sau pentru scopurile acestui
contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea nastere unor cheltuieli comerciale
neobisnuite. Dace astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de
a efectua orice verificari documentare si Ia fata locului pe care le considers necesare in scopul
analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobisnuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele informatiile primite in legatura cu contractul ca
avand caracter confidential — cu exceptia cazurilor in care acest lucru este necesar pentru buna
derulare a contractului atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvalui orice aspecte
ale prezentului contract si nu va divulga orice informatie obtinuta de la achizitor fara acordul prealabil,
in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referire la acestea in
prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in care exists divergente de opinie intre prestator
achizitor cu privire Ia necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii
contractului, decizia achizitorului in aceste situatii este finals neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se obliga s5 mentina secretul
profesional pe intreaga durata a cestui contract si dup5 incetarea acestuia. In acest sens, afara de
cazul in care achizitorul consir to in scris Ia aceasta, atat prestatorul, cat si personalul, subcontractorii sau agentii acestuia u vor comunica oricarei terte parti nici o informatie confidentiala
obtinuta sau descoperita pe d rata contractului si nu vor face publice nici o informatie sau
recomandare formulate in exe utarea contractului sau ca rezultat al prestarii serviciilor. De
asemenea, prestatorul se obliga sa nu utilizeze informatiile furnizate lui sau obtinute pe parcursul
derularii contractului si/sau rezult tele studiilor, testelor cercetarilor desfasurate pe parcursul si in
scopul executarii acestui contradt Intr-un mod care aduce sau este de nature a cauza prejudicii
achizitorului.
9.11. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie
care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau
nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al altor legaturi sau interese comune. Oricare ar fi
situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de calm prestator imediat achizitorului, in
scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sat', inclusiv cel de conducere, nu se afla intr-o
situatie care poate da nastere unii conflict de interese. Prestatorul va Inlocui, imediat fara nici un
fel de compensatie din partea achi itorului, orice membru al personalului sau care se afla Intr-o astfel
de situatie.
(3) Prestatorul se va abtin de la orice legaturi relatii, comerciale sau de alts nature, care
au sau pot avea ca efect compror iterea independentei sale sau cea a personalului sau. In cazul in
care prestatorul nu poate mentine ceasta independent& achizitorul are dreptul de a rezilia contractul,
Vara obligatia notificarii formale a prestatorului Vara a aduce atingere dreptului achizitorului de a
solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.
(4) Achizitorul iii rezerva dreptul de a verifica dac5 masurile luate de prestator in conformitate
cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare dac5 va
considera necesar.
10. Obligatiile principale ale achizitorului -clauza contractuala obligatorie
10.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
receptionate.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga s5 plateasca pretul catre prestator in conformitate cu prevederile
clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garantie, printr-o cesiune
drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru neves ectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contra tului — clauza contractuala specifics
(1) Prezentul contract face parte di dosarul achizitiei si are caracter de document public.
(2) Accesul Ia aceste informatii lobate 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 Iegii.
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(3) In cazul in care prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidentiale sau protejate
de un drept de proprietate intelec uala, potrivit legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute
aceste documente Vara acordul sc is at prestatorului, cu exceptia cazului in care;
a) informatia era cunoscuta partii contractante Inainte ca ea s5 fi fost primita de Ia cealalta parte
contractanta sau;
b) partea contractanta a fost oblig t5 in mod legal s5 dezvaluie informatia sau;
c) informatia este folosita in scopu pentru care a fost Incheiat prezentul contract.
11. Modalitati de plata - clauza contractuala obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator lunar, in termen de cel mutt
30 de zile calendaristice de Ia emiterea facturii in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013.
(2) Facturarea serviciilor va fi facuta de catre prestator p5n5 la data de 15 a fiecarei luni, pentru
luna precedents in baza unui Raport lunar at serviciilor prestate, in care se vor prezenta succint
serviciile din luna anterioara, inclusiv sesizarile din perioada corespunzatoare, modul de rezolvare a
acestora.
(3) Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(4) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legate in vigoare
si ale art. 21 al prezentului contract.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor- clauza contractuala obligatorie
12.1. — In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplineste cu
intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a
percepe penalitati o sums echivalenta cu o cots procentuala din pretul contractului ramas de executat,
respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe fiecare zi intarziere pans la
Indeplinirea efectiva a obligatiilor sau pans Ia rezilierea prezentului contract, dupa caz.
12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu reu§e§te sa-§i 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 fiecare
zi intarziere, !Ana Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
cutpabil repetat, da dreptul parti lezate de a considera contractul de drept reziliat §i de a pretinde
plata de daune-interese pentru reduperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul iii rezerva Oreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio pompensatie, daca acesta din urrna da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare s5 nu prejudi ieze sau sa afecteze dreptul Ia actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, prestator I are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pan la data denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul int rezerva reptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din motive temeinice,
nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita [Ana 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 buna executie a contractului, in cuantum
de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului de catre ambele parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar in contul
R072TREZ4065006XXX000459, pod Fiscal 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate
de asigurari, in conditiile legii. In azul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica
de 5.000 de lei, autoritatea con ractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin
depunerea Ia casierie a unor sum in numerar, conform Documentatiei de atribuire a contractului
de servicii.
(3)In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publics se suplimenteaza valoarea
acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua
valoare a contractului de achizitie public&
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13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buns executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publics, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
contractantul nu iii indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buns executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum modul de oalcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buns executie,
partial sau total, contractantul ante obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat Ia restul Camas
de executat.
13.3. — Achizitorul se obliga, conform prevederilor legale, sa restituie garantia de buns executie
in termen de 14 zile de Ia data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin prezentul
contract, daca nu a ridicat 'Dana la acea data pretentii asupra ei..
13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de catre achizitor.
13.5. — In cazul in care prestatorul nu constitute garantia de bun5 executie in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante, autoritatea contractanta
are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate prealabila de punere
in intarziere.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului - clauza contractuala specifica
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu caietul de sarcini si oferta
depusa.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si once alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil d n contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele stabilite prin prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului - clauza contractuala specifica
15.1. - Achizitorul se obliga sa puns la dispozitia prestatorului once facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in oferta depusa, in cadrul prezentului contract si pe care le considers necesare
indeplinirii contractului.
16. Receptie §i verificari - clauza contractuala obligatorie
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta depusa si din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta Ia solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.
16.2. — (1) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si cu
reglementarile legale in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea
reprezentantilor sal imputerniciti care vor efectua verificarile.
(2) Receptia serviciilor efectuate de catre prestator se efectueaza lunar prin semnarea Raportului
lunar al serviciilor prestate in cursul lunii raportate.
(3) Prestatorul transmite lunar, pana la data de 5 ale lunii curente pentru luna anterioara, Raportul
lunar al serviciilor prestate care tontine operatiunile efectuate, precum si modul de solutionare al
sesizarilor, dup5 caz, semnat de date acesta.
(4) La finalizarea prestarii tuturor serviciilor se va Intocmi un proces verbal de receptie centralizator
at tuturor serviciilor prestate.
(5) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de catre
Directia Juridica.
16.4 — Directia Juridica va urmari va Indeplini, in numele achizitorului, toate activitatile necesare
realizarii obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va
semnala orice incident in executare Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului Iasi — Consiliului
Judetean Iasi si va transmite acsteia documentul constatator in termen de cel mutt 3 zile de Ia
inregistrarea acestuia. Documentql constatator poate fi emis unui subcontractant, daca este cazul, Ia
solicitarea acestuia numai in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente
16.5. - Directia Juridica va initia toate demersurile legate aferente organizarii si efectuarii receptiei
prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului procesul - verbal de
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receptie. Procesul - verbal de receptie se comunica si Directiei Achizitii Publice din cadrul Judetului
Iasi — Consiliului Judelean Iasi in vederea eliberarii/restituirii garantiei de buns executie.
17. incepere, finalizare, intarzieri, sistare - clauza contractuala specifica
17.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la cererea achizitorului.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dace este cazul, oricare faze a acestora
prevazute a fi terminate Intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie finalizate in termenul
convenit de parti.
17.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioada de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
once intarziere in Indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului - clauza contractuala obligatorie
18.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in oferta depusa, anexa la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fara TVA este ferm pe intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu - clauza contractuala obligatorie
19.1. - Prezentul contract Inc teaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele
parti, a tuturor obligatiilor ce le r vin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a
disparitiei, fara vina nici uneia din re WV, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta
este definit in legislatia
19.2. - In plus fats de mo ivele de incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a consi era contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati si Vara interventia vreunei autoritati sau instante de
judecata, in cazul in care prestatorul:
intra in stare de faliment or lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau
a)
activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intro situatie similara cu cele anterioa e, reglementata prin lege;
face obiectul unei proced ri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la
b)
litera a);
a fost condamnat, prin hot rare definitive a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a
c)
adus atingere eticii si/sau conduit i profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita
profesionale, dovedite de achizito prin orice mijloace permise de lege;
a fost condamnat, prin hot- rare definitive a unei instante judecatoresti, pentru frau* coruptie,
d)
implicare intr-o organizatie crimin la sau once alts activitate ilegala prin care sunt aduse prejudicii
intereselor financiare ale Uniunii Europene;
a fost declarat vinovat de incalcarea gravy a obligatiilor contractuale ca urmare a unei alte
e)
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul juridic,
f)
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari sunt
acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de once alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
g)
corespunzatoare a prezentului contract;
h) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu isi poste respecta
angajamentele asumate.
i) prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaz5 sa duce la Indeplinire instructiunile emise de catre achizitor sau
solicitarea transmisa de acesta de a remedia once executare necorespunzatoare a obligatiilor sale
contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare si in termenele prevazute a serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a
fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment inainte
de inceperea executarii prezentului contract.
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n) valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromise ca urmare a
intarzierii prestatiilor din vina pres atorului.
19.3. - In oricare din situatiile de ai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie
prin Incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte parti, costurile respective fiind imputabile
prestatorului.
19.4. - Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile
necesare pentru a opri executareal obligatiilor sale de o maniere prompts si organizata, in asa fel incat
costurile sa fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alts plata catre prestator 1)&15 Ia finalizarea
serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile suplimentare aferente
prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati prestatorului orice sume restante.
19.6. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit sa perceapa de la prestator dauneinterese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe prestator
in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
ii este imposibil sa continue indep inirea obligatiilor contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii prevazute
in contract, inclusiv plata serviciilo receptionate pana in acel moment.
19.9. - In caz de neexecutare, c ntractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere, fara nicio lta formalitate prealabila i Vara interventia vreunei autoritati sau
instante de judecata
19.10. - Fara a aduce atingere dis ozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul, conform art. 223 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice de a denunta unilateral un contract de achizitie publica, de plin
drept, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, Vara necesitatea unei alte formalitati
fara
interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in perioada de valabilitate a acestuia in una
dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la rromentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat exciuderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit Sa fie atribuit prestatorului, avand in vedere o incalcare grave a
obligatiilor care rezulta din legisla is europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europe e.
c) prestatorul solicita modificar a prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile conditiile prey zute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20. Amendamente- clauza contractuala obligatorie
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.
20.2. - Partile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii conditiile prevazute prin acest
contract. Orice astfel 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. Actele aditionale infra in
vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte.
dupa caz, a
20.4. - Modificarea contractulL i nu trebuie sa conduce la diminuarea avantajelor
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 (clarificari/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 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si se publica in SEAP.
10

Proiect de contract de servicii legislative - program legislativ online

(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege in
a§a fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depa§easca pragurile prevazute
de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de participare sau a unui
anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decat cea aplicata pentru
atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prez ntului contract in cursul perioadei sale de valabilitate aitfel decat in
cazurile §i conditiile prevazute Ia a . 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se realizeaza
prin organizarea unei not procedur 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
realizeala numai cu acceptul ach zitorului, §i nu reprezinta o modificare substantiala, a§a cum este
aceasta definita in art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, decal in urmatoarele
situatii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indepline§te cel
putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin
acelaki punctaj ca personalul propus Ia momentul aplicarii factorilor de evaluare.
(2) In situatiile prevazute Ia alin. (1), prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare/selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.
21. Subcontractarea - nu este cazul
22. Cesiunea - clauza contractuala obligatorie

22.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile Angajamentul ferm,
anexa Ia prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu de garantie, achizitorului, la
solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile Ia daune pe care le-ar putea avea
impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt
indeplinite de catre ace§tia se realiZeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forta majors - clauza contractuala specifica

23.1. - Forta majors este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majors exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pans la aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte part,
imediat §i in mod complet, produclerea acesteia
sa is orice masuri care ii stau Ia dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia incetare.
23.6. - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solutionarea Iitigiilor - clauza contractuala specifica

24.1. - Achizitorul §i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
24.2. - Daca, dupa 15 zile de la, inceperea acestor tratative, achizitorul §i prestatorul nu reu§esc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judebatore§ti competente.
25. Legea aplicabila §i limba care guverneaza contractul - clauza contractuala obligatorie

25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre prestator
§i achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partite convin in scris, la inceputul
contractului, asupra unei alte Iimbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract §i in conformitate cu care contractul este interpretat
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este legea romans.
26. Comunicari - clauza contract ala specifica
26.1. - (1) Orice comunicare dirtre part, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s5
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul primirii.
26.2. - Comunicarile intre part se pot face $i prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
26.3 - In cazul in care Ac izitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunic ri etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul prezentului
contract Ia ultima adresa declara a de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comUnicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii si nu
de Ia data confirmarii de primire.
tul project de contract se semneaza intr-un exemplar continand 12 pagini.

Prestator,

Secretar Ge ral al Judetului

Lacramioara ERNICA-DASCALESCU

Directia Juridic

ef Serviciul

Maria PORAICO
Vizat pentru control financiar preventiv propriu

JUDETUL IASI
, /SI
JU DETEAN
Jur • t
• e ncio
—ANCIAR
• *I_ 1,1
TP
IU
RE NTIV
SI

Ziva
Luna
Margarint Elena-Adriana

Anul

Directia Economics - DirectonExecutiv,

/ Elena ARVINTE
Raspund in privinta realitatii, regularitatii si legal atii

Directia Economics - Sef Sery ciu, Serviciu Financiar Contabil,

Mihaela DOROBAT
Raspund

re Nark regularitatii si legal atii

Directia Juridica - Director Executiv,

Gabrie ALUNGULESEI
Imi asumi tot tate responsabilitatea corectitudinii ,si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

Directia Achizitii Publice - Director Executiv

Anca Luminita MU?CHERU
Imi asum in totalitate responsabilitate orectitudinii si legalitatii, in solider cu intocmitorul inscrisului

Directia Achizitii Public - Sef Se 'ciu AchZ itii Publice Si Contracte

lulia Ramona ANTONESEI—ROP

N

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectit

galitatii, in '.ar cu intocmitorul inscrisului

Directia Achizitii Publice - SerViciul Achizitii Publice i Contracte

Consilier juridic Mariana Catalina TUDURI
Imi asum responsabilitatea pentru fug dame area, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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SECTIUNEA III: Formulare qi modele de documente

Formular nr.1
Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca
i rotectia 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 §i adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,
DECLARATIE

Subsemnatul
imputernicit al

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant
[denumirea/numele §i sediul/adresa ofertantului], declar pe

propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa
prestez serviciile pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile
privind domeniul mediului, social si relatiilor de muncA, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile del munca §i 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 securi ate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul
508/933/2002 privind aprobarea nor elor generale de protectia muncii, Legea 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor — republicata.
Ofertant,
(numele rep ezentantului legal, in clar)
(semnAtura autorizata)

Formular nr. 2

Declaratie privind neincadrar a in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
(adresa de
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
, la data
, eliberat de
, nr.
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
al
operatorului
economic
reprezentant
legal
,
in
calitate
de
,
CNP
de
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de servicii
legislative — program legislativ, 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 i/sau are actionari on asociati semnificativi
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;
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 - PRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU - VICEPRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN
IASI
3. DANGA MARIUS - SORIN VICEPRE$EDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA - DASCALESCU LACItAMIOARA - SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. PORAICO MARIA - $EF SERVICIU, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOSADMINISTRATIV , DIRECTIA JURIDICA
7. IOSUB ALINA - CONSILIER JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOSADMINISTRATIV , DIRECTIA JURI ICA
8. ARVINTE ELENA - DIRECTOR E ECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
9. DOROBAT MIHAELA - $EF SER ICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA
ECONOMICA
10. MARGARINT ELENA - ADRIA - $EF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE,
SINTEZA SI RECUPERARE CREAN E, DIRECTIA ECONOMICA
11. MU$CHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
12.ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE SI
CONTRACTE, DIRECTIA ACHIZITH PUBLICE
13. SAVA - MAZDRAG MAFIA SIMONA - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
14. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE $1 CONTRACTE
15. TUDURI MARIANA-CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE -SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE $1 CONTRACTE

CONSILIERI JUDETENI:
1. Acostoaiei Adrian
2. Alexa Petru Bogdan
3. Apreotesei Andrei
4. Avram Petru
5. Catur Constantin - Catalin
6. Ciobanu Marius - Mihai
7. Citea Petronela
8. Bulgaru Liviu - Gabriel
9. Cabalau Maria
10. Disca Daniel
11. Flutur Sorin Georgel
12. Fotea Constantin
13. Ignat Etienne
14. Lebada Dorel
15. Lupu Magdalena
16. Manolache Mircea
17. Minea Marius - Danut
18. Olaru Georgiana - Lacramioara
19. Olteanu Romeo
20. Pintea Costica
21. Pricope Petru Ovidiu
22. Sandru Florin - Daniel
23. Serban Constantin
24. Slabu Adrian
25. Socolov Razvan - Vladimir
26. Stanciu Cristian
27. Tanasa Stefan
28. Trandafirescu Sorin - Alexandru
29. Ursu Lacramioara
30. Ursanu Radu - Ionel
31. Urcaciu Ion Lorin
32. Uscatu Constantin - Marian
33. Vatra Gheorghe - Romeo
Subsemnatul declar a informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare.
Inteleg 0. in cazul in care aceasta eclaratie nu este conforms cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul ins:1declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cuno tints de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzcitoare a Cidevarului, fa' cuta unei persoane dintre cele prevdzute in art. 175 sau
unei unitali in care aceasta isi des soars actiVitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii on imprejurcirilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la .311uni la 2 ani sau cu amendcl."

Data

Reprezentant legal al operatorului economic

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)
Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul ira fi prezentat de fiecare Ofertant asocial, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tent
sustinator, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului
sustinator. In situatia in care ofertantul inte tioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al subcontractorului.

Formular nr.3
A se transmite pe hartie cu antetul operatorului economic care depune oferta
Formular de Oferta
Data: [introduceti ziva, Juno, anul]
Anunt de participare: [introduceti num6rul anuntului de participare
Obiectul contractului: [introduceti obiectul contractului din anuntul de participare

C5tre: Autoritatea Contractanta [introductiti denumirea]
Subsemnatii, ne angajam sa semn5m Contractul ce rezulta din aceasta achizitie si s5 demar5m, s5 realiz5m si
sa finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate cu Caietul de sarcini si cu Propunerea noastra
Tehnica si Financiara.
In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiar5 si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractant5 'Dana Ia momentul depunerii Ofertei:
lei [intrbduceti suma in cifre si litere din Propunerea Financiar6], fora TVA,
ofert5m pretul total de
Ia care se adauga TVA de

[introduceti suma in cifre si litere],

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar
1. am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei achizitiilor
publice aplicabile acestei proceduri, ass cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in
special dar fora a se limita la Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
2. avem o intelegere complet5 a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, lar5 nici
rezerv5 sau restrictie, intelegem si atcept5m cerinte referitoare Ia forma, continutul, instructiunile,
stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
3. dupa ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere completa asupra acestora ne
declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
4. documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta
noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
am
inteles co am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritbtii Contractante, pe perioada
5.
preg5tirii Ofertei, pan5 in data limit5 de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in legatur5
cu si pentru realizarea activit5tilor in cadrul contractului;
6. suntem de acord si accept5m in tota itate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial
asociata documentelor achizitiei si acc ptam aceeasi responsabilitate fats de Autoritatea Contractanta in
ce priveste aceste documente ca si cu noi am fi preg5tit aceste documente;
7. am citit, am inteles pe deplin, accept m si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performant5
inclusi in Contract ca !Dna pentru e iterea documentelor constatatoare, finalizarea activitatilor si
transmiterea rezultatelor.

[introduceti num6rull
Suntem de acord ca Oferta noastra s5 r5m5n5 valabila pentru o perioada de
zile de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunz5tori. Suntem de acord
c5 aceasta poate fi acceptat5 in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.
Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceti denumirea complete.] in aceasta
procedure declar c5:
1. nu am f5cut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a
depune sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreun5 cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne aflarn in nici o situatie de conflict de interes,
asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 si ne angaj5m s5 anuntam imediat Autoritatea

Contractanta despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada
derul5rii Contractului
3. am citit si Inteles pe deplin continutul Modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
cazurile de denuntare unilateral5 din contract si accept5m
far5 a se limita la cuprinsul articolelor
expres continutul lor si efectele lor juridice.
4. pans la Incheierea si semnarea contractului de achizitie publics de servicii aceast5 Oferta, Impreuna cu
comunicarea transmis5 de Autoritatea Contractant5 [introduceti denumirea Autoritatil Contractante],
prin care Oferta noastra este stability castigkoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
5. Precizam ca nu depunem Oferta Alternativ5.
6. Intelegem c5 Autoritatea Contractanta
a. nu este obligate sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerv5 dreptul de a
anula procedura in orice moment ca urmare a Intrunirii conditiilor stabilite la art. 212 si 213
din Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligat5 sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alt5 Ofert5 pe care o
poate primi.
c. in niciun caz nu va fi r5spunzatoare pentru eventuate prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare
intr-o astfel de situatie.
7. Dace Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam s5 asiguram o garantie de bun5 executie de
[introduceti procentul stabilit in Anuntul de participare] din pretul Contractului.
8. Confirm5m ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceast5 Ofert5 in nicio alts Ofert5 indiferent sub ce form5 (individual, ca membru intro
asociere, in calitate de subcontractant)
9. Vazand prevederile art. 57, art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr.
395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 preciz5m c5 Ortile/informatiile din
Propunerea Tehnic5 si din Propunerea Financiar5 prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu
prejudicia interesele noastre legitime
ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate
intelectual5:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnic5 sau Propunerea Financiara

[introduceti numarul Oginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...J
1.

.... [introduceti informatia]

2.

.1... [introduceti informatia]

De asemenea, in virtutea art. 57 din Hgea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, preciz5m
ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din
Propunerea Financiara sunt confidentialle sunt urmatoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din
Propunerea Tehnic5 $i din Propunerea Financiar5 sunt confidentiale

1.

.... [prezentati motivul]

2.

.... [prezentati motivull

Numele semnatarului
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

Formular nr.4

Formular GBE - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeaza garantia
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subiect: Garantie nr.
Garantie financiard pentru buna executie a contractului de achizitie publica (denumirea
nr. (numarul contractului)
contractului)
Lot
Cu privire la contractul de achizitie publicd sus mentionat, incheiat
(denumirea prestatorului), in calitate de prestator si Autoritatea
intre
Contractanta : Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi,
(denumirea institutiei financiare), avand sediul inregistrat la
subsemnatii
.(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligam prin prezenta
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate, si irevocabil fata de achizitor sa platim orice suma ceruta. de acesta, pang la
.(cuantumul garantiei de buna executie), reprezentand 5% din
concurenta sumei de
pretul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea contractanta. Plata se va face
in termenul mentionat in cerere.
Prezenta garantie este valabila pang la data de
In cazul in care partile
contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sa modifice
unele prevederi contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie,
se va obtine acordul nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-si valabilitatea la
termenul specificat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romana. Orice disputa legata de prezenta garantie va
fi deferita instantelor competente matdrial din Romania.
Functie:

Nume:

Semnatura :

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

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

