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Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza s5 achizitioneze servicii
de Elaborare expertiza tehnica pentru cladirea corp B, Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M.

Cantacuzino nr. 20, municipiul lasi, judetul Iasi, prin achizitie directs si invita pe cei interesati
sa depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Want nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi, telefon 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie direct5;
4. Sursa de finantare: Bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.
5. Valoarea estimata: 12605,04 lei Mt TVA;
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Cod CPV: 71319000-7 — Servicii de expertiza (Rev. 2);
8. Durata contractului de servicii de Elaborare expertiza tehnica pentru cladirea corp B,

Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, municipiul Iasi, judetul Iasi va
fi incepand de la data semnarii acestuia si se finalizeaza la data indeplinirii obligatiilor
contractuale in sarcina partilor. Durata de prestare a serviciilor este de 30 de zile de la
data inscrisa in ordinul de incepere a serviciilor.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertelor.
10.Data limits de depunere a ofertelor: 28.10.2021, ora 10.00.
11.Conditii contract: Garantia de buns executie a contractului se va constitui in cuantum de
5% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din
proiectul de contract. (Formular 6 — model de scrisoare de garantie de buns executie).

12.Oferta va confine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunere tehnica si propunere
financiara.
Propunerea tehnica va respecta cerintele solicitate prin caietul de sarcini, va detalia
modul de indeplinire a acestora si va confine toate documentele solicitate prin
caietul de sarcini nr. 31817/16.09.2021.
In cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta si urmatoarele documente:
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale — formular
3;
- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara ca Ia elaborarea ofertei
sale a tinut cont de obligatiile referitoare Ia conditiile de munca si protectia muncii formular 4.
Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele documente:
- Formularul de °feria — formularul 5.
- centralizator Intocmit conform tabelului nr. 4 din caietul de sarcini nr.
31817/16.09.2021.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei Vara TVA, cu TVA explicitat separat.
13.Ofertele vor fi transmise Ia Registratura Generala in format tiparit prin servicii postale/de
curierat/prin livrare directs la: sediul Consiliului Judelean Iasi din Bd-ul Stefan cel Mare si
Sfant nr. 69, Iasi, - Registratura — Camera 101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel:
LUNI — J01: 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise Ia adresa de e-mail
achizitii.publice@icc.ro, [Ana la data limits de depunere a ofertelor.
14.Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi
www.icc.ro - sectiunea „Achizitii publice - Licitatii", de pe site-ul http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub, sectiunea Publicitate-anunturi sau poate fi obtinuta in format electronic de
Ia sediul autoritatii contractante, Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Directia Achizitii
Publice.
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de servicii de
Elaborare expertiza tehnica pentru cladirea corp B, Centrul Militar Zonal,
str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, municipiul Iasi, judetul Iasi
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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achizitie publics de servicii de
Elaborare expertiza tehnica pentru cladirea corp B, Centrul Militar Zonal,
str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, municipiul Iasi, judetul Iasi

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,
in solidar cu intocrritorul inscrisului
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Documentatia de atribuire se structureala astfel:
• SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA II - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale oblig atorii.
• SECTIUNEA III - Formulare §i modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini
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Caiet de Sarcini
pentru
achizitionarea serviciilor de proiectare
" Expertiza tehnica pentru cladirea „ Corp B " Centrul Militar Zonal Iasi"

Pagina 1 din 5

5

CuDrins

1.1.

3

INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.2. INFORMATO DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZITIA

3

2.DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

4

2.1. SERVICIILE SOLICITATE

3

3.LOCUL $1 DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

4

3.1. LOCUL DESFASURARII ACTIVITATILOR

4

3.2. DATE DE NCEPUT $1 DE 1NCHEIERE A SERVICIILOR $I MODALITATI DE

4

4.RESURSELE NECESARE/PERSONAL SPECIALIZAT PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR 114 CONTRACT

4

4.1. ATESTARI SOLICITATE

4

5.

MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE $1 TEHNICE

4

6.

FINALIZAREA SERVICIILOR IN CADRUL CONTRACTULUI

5

7.

EVALUAREA PERFORMANTEI CONTRACTANTULUI

5

Pagina 2 din 5

6

1.1. Informatii despre Autoritatea Contractante
Tabelul nr. 1
N.
Informatie
Detaliere
Autoritate ContractantS:
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi
denumire, adresS, pagina web
B-dul $tefan cel Mare si Sfant, nr.69, Iasi,
1
www.icc.ro
2
3
4

Misiune
Sectorul de activitate
Activitate principala/atributia
principals

5

ActivitStile/atributiile AutoritStii
Contractante care sunt afectate
/influentate de rezultatul
Contractului ce urmeazS a fi
atribuit (direct sau Indirect)

Dezvoltarea Judetului Iasi
Administratie publics
Judetean
Consiliul
este
autoritatea
Administratlei Publice Locale, care coordoneaz6
activitatea Consiiiilor locale si a Consiliului
municipal
in
vederea
asigurSrii
bunei
desfAsurari a serviciilor .ublice ale 'ude ului.
Activitatea de urmarire a comportarii in timp a
constructiilor din domeniul public al Judetului
Iasi.

1.2. Informatii despre contextul care a determinat achizItia
Consiliul Judetean Iasi are in proprietate imobilul din str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.
20, in componenta aruia este cladirea Corp B, care se afIS in avansata stare de degradare.
Avand in vedere obligatiile si rSspunderile proprietarilor clSdirii stipulate in:
Normativul P130/1999 privind urmarirea comportSril in timp a constructiilor, art.5.2, lit.
e) comandS expertize tehnice la constructale la care s-a depasit durata de serviciu,
carora li se schimba destinatia sau conditiile de exploatare, precum
la cele la care se
constata deficiente semnificative in cadrul urrnSririi curente sau speciale";
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata prin Legea nr. 163/2016,
art.27, lit.a, "efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere $i de reparatii care le revin,
prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din
activitatea de urmSrire a comportSrii in timp a constructiilor" si lit. c) "asigurarea
urmSririi comportarii in timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnicS si
reglementarilor tehnice";
0G 20/1994 privind mSsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente,
art.2, lit a) "urm'Srirea in exploatare a constructiilor din proprietate sau din administrare"
si lit b) "expertizarea tehnica, de catre expert' tehnici atestati pentru cerinta
fundamentals rezistenta mecanicS si stabilitate, a constructiilor existente care prezintS
niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradSri sau avarieri in urma unor
actiuni seismice in vederea incadrarii acesteia in clasa de risc seismic si fundamenthrii
mSsurilor de interventie".
S-a propus elaborarea expertizei tehnice pentru aceastS cladire.
Prin HotSrarea Consiliului Judetean Iasi nr.116/21.04.2021 privind rectificarea
bugetului general al Judetului Iasi pe anul 2021 s-a cuprins suma de 15.000 lei (cu WA)
pentru expertiza tehnicS clSdirea Corp B.
Situatia existents (date tehnice)
Cladire Corp
- Anul construirii - Aproximativ 1965 - 1970
- Suprafata construita desfasurata - 185,70 mp
- Regim de inaltirne - P+2, N = 10.65 m
- Funda;ie inexIstenta, zidarie caramIda, planqeu Iemn, sarpanta Iemn,
invelitoare table.
Nu exists cartea tehnice a constructiei.
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2. Descrierea servicillor solicitate
2.1. Serviciile solicitate
UrmAtoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce
rezulta din aceast5 procedure:
Tabelul nr. 2
Nr.
Activitate
Detaliere activitati
Expertiza tehnic
Corp B
1
Toate actIvitStile trebuie realizate cu respectarea legislatiei $1 a reglementarilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii.
Expertul tehnic va tine cont in pretul ofertei de necesitatea intocmirii studiului geotehnic
pe amplasament, de prelevarile de probe, de incercSrile pe materiale. Nu se solicits
defalcarea pretului pe componente.
Documentatiile se vor preda in 3 exemplare originale si pe suport electronic, 1 exemplar
CD.
3. Locul Si durata desfasurarii activitatilor
3.1. Locul desfAsurfirii activititilor
ActivitStile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realize la sediul Contractantului
Si la amplasamentul obiectivului.
Pentru desfasurarea activitgtilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia
muncii.
3.2. Date de inceput si de incheiere a serviciilor si modalititi de plata
Autoritatea Contractant intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupg semnarea
Contractului si constituirea garantiei de buns executie, prin ordin de incepere a serviciilor.
Durata prestSrii serviciilor va fi cea declaratS in ofertg.
La finalizarea servicillor documentatiile se vor depune cu adresS de inaintare $1 proces
verbal de predare - primire la Registratura Generala a Consiliului ludetean lasi.
Plata aferenta serviciilor se va face in termen de cel mutt 30 zile dupS receptia
documentatiilor de cStre autoritatea contractanta, in baza facturii emise si a procesului
verbal de receptie.
Durata estimati a prestaril serviciilor este de maximum 30 zile.
4. Resursele necesare/personal specializat pentru realizarea actIvitatilor in
Contract
4.1. Atestari solicitate
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta anticipeaz5
cä sunt necesare anumite domenii de expertiza sau urmStoarele categorii de profesii
Tabelul nr. 3
Categorfe de profesii/domeniu al spedalizarif
Expert tehnic - atestat MDRAP / domeniul Al

Numbr necesar

1

Legends`:
MDRAP - Ministerul Dezvoltarli Regionale Si Administratiei Publice / MDRT (Ministerul
DezvoltSrii Regionale si Turismului)
S. Mod de prezentare a propuneril financiare tehnice :
Proounerea financiara
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Tabel nr.4
Nr.
crt.
1

Activitate

Durata de
realizare
(luni)

Valoare
ffir6 TVA
(LEI)

TVA
(LEI)

Valoare
Cu TVA
(LEI)

Expertiza tehnica Corp B

proounerea tehnica va conLine
•,/ Metodologia de lucru: descrierea activitatilor necesare pentru elaborarea
expertizei tehnice si a studiului geotehnlc precum si modul in care operatorul
economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora - resurse proprii sau
externalizare;
%f Lista cu personalul specializat pentru realizarea activItaLilor din contract,
conform tabelului nr.5 .
Tabel nr.5
Modalitatea prin
I care ofertantul isi
Pozitia in project-contract /
Pregatire/Experlenta/
Nr.
asigura accesul la
descrierea sarcinilor care ii
documente
crt.
serviciile
revin in derulare contract
doveditoare
I
specialistului
1

Realizeaza expertiza tehnica

Expert tehnic

Se vor prezenta, in copie, atestarl/autorizaLii, dupa caz, pentru personalul
declarat pe categorie/ domeniu de expertiza solicitat, care sä fie valabile pe
parcursul derularil contractului de proiectare .
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru indeplinirea contractului, daca va fi cazul,
se pot intocui cu attele, cu respectarea cerintetor minime impuse, numai din motive
obiective, cu acordul scris al autoritatli contractante, in conformitate cu prevederile din
caietul de sarcini.

6. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in
momentul incheieril procesului verbal de receptie.
7. Evaluarea performanLei Contractantului
Se va face la eliberarea documentului constatator privind informatiile referitoare la
Indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.

Administrator public al Judetului lasi
Stefan-Andrei C ACU
Director Executiv,
logen GINJU
Imi asum in totalitate responsabilitateacorectitudinit
Iegalitio in solltar Cu
cu 4ntoctritortk4
•

tilLit

Intocmit,
Mihai Ovidiu IONESCU
imi asum responsabilitatea p

ru

fundarnenrareacorectitudmea,legali tea intocrnIrt
a cestui ;nacos ofici
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Nr. de exemplare:
Exemplar nr. 1

PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de elaborare expertiza tehnica pentru cladirea Corp B,
Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, Iasi
nr.

data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului achizifiei direcfe de servicii de elaborare expertiza
tehnica pentru cladirea Corp B, Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr.
20, Iasi inregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Patine
JUDETUL 1A$1- Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, 131d. Stefan
cel Mare si Sfant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax
, repreze ntat
0232/210336, cod fiscal 4540712, cont trezorerie
prin Costel ALEXE, Presedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si
cu sediul in
Nr. de
cod fiscal
inmatriculare la Oficiul Registrului Comertuiui de pe langa Tribunal
, cont
deschis la
, fax
telefon
e-mail
reprezentata prin
avand functia de
in calitate de prestator, pe de altd parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Achizitor si prestator - partite contractante, asa cum cunt acestea numite in
prezentul contract;
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Cantacuzino nr. 20, 1051

b. Contract- prezentul contract si toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit

Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Prestator, care are
ca obiect prestarea de Servicii;
c. Documentafie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele,
criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici
o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale
achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire,
inclusiv specificatiile tehnice on documentul descriptiv, conditiile contractuale
propose, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti,
informatiile privind obligatiile generale aplicabile;
d. Oferta - act ul juridic prin care operatorul economic isi manifests vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie public& Oferta
cuprinde propunerea financier& propunerea tehnica, precum si alte documente
stabilite prin documentatia de atribuire;
e. Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre prestator si un tert
ce dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditiile Legit 98/2016 prin care
prestatorul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in
conformitate cu prevederile Contractului, dace este cazul;
f Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oncare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
g. Dispozilie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(a) de Achizitor pentru a
complete si/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor
acestuia si in limitele Legit 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
h. Documentele Achizttoruful - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod
direct sau implicit prin nature Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar
fare a se limita la: planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date
informatice si rapoarte, furnizate de Achizitor si necesare prestatorului in vederea
realizarii obiectului Contractului•,
i. Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate
Rezultatele, astfel cum este stabilit in planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor
de catre Achizitor, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii
obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;
j. Foga majors - eveniment independent de controlul Partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Part( si
include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui
inamic public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii,
alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile,
explozii si once alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Paffilor
pi care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligent&
k. intarziere - once esec al prestatorului de a execute once obligatii contractuale in
termenul convenit;
I. Lund - luna calendaristica (12 luni/an);
m. Neconformitate (NeconformItari) - executia de slabs calitate sau deficiente care
incalca siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de
prezentul Contract si care fac Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare
scopurilor acestora, astfel cum suet prevazute in prezentul Contract, precum si once
abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini.
n. Penalitate - despagubirea in bani stability in Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Partite contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
Contract, in caz de neindeplinire a unei pa:0 a Contractului sau de indeplinire cu
intarziere a obligatiilor prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sant
2/17
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stabilite prin Documentele Contractului, calculatd de /a data scadentei obligatiei pdnd
la indeplinirea efectiva a obligatillor sau, dupd caz, pand data rezilierii contractului,
fora necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
o. daune-interese — despagubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit
datorita neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare, fora justificare
sau, dupa caz, culpabile, a obligatiilor contractuale.
p. Pretul Contractului - Pretul p[atibil Prestaforului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea integrals si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract;
q. Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Serviciile
prestate, prin care achizitorul confirma/infirma prestarea Serviciilor in mod
corespunzator de catre prestator si Ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor,
atat din punct de vedere calitativ (respectiv din punct de vedere at conformitatii
serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) cat si din punct de vedere cantitativ,
r. Rezu/taVRezultale - oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate
si/sau pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor
desfasurate astfel cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;
s. Scris(a) sau in scris - once ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi alit,
reprodus st cornunicat ulterior, inctusiv informatii transmise st stocate prin Mijloace
electronice de comunicare in cadrul Contractului;
t. Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Rezultatului
prestarit Serviciilor si de calitatea activitatii de prestare a serviciutui care ar fi
respectate de catre once prestator diligent care poseda cunostintele si experienta unui
expert care presteaza servicii similare si pe care prestaforul este obligat sa le respecte
in prestarea tuturor Serviciilor incluse in prezentul Contract;
u. Subcontractant - once operator economic care nu este parte a unui contract de
achizitie publica si care execute anumite parti on elemente ale lucrarilor/serviciilor,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor
necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de
materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publica nu este considerate
subcontractare in sensul prezentei legi;
v. zi- zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de 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 la inceputut primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa
curga la inceputut primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei
ore a zilei care reprezinta ziva din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a
inceput sa curgA termenul; clack in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna
in care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sä
curga 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 legate, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore
a urmatoarei zile lucratoare. La calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se
aplica in mod corespunzator dispozitiile de mai sus, cu deosebirea ca zilele
nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
w. durata contractului — intervalul de temp in care prezentul contract opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii
sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care
it produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale.
y. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculate de
la data de incepere a prestarii serviciilor, astfel cum a fost comunicata prestatorului
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de catre Achizitor si pana Ia finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, daca
este cazul, conform clauzelor din prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor
nu este inclusa perioada in care se efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
z. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii,
executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. I nterpretare
3.1. - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau once referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit.
3.3. - in prezentul contract, cu exceptia situatillor 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 once alte
acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta obliga nu numai
la ceea ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea,
obiceiul sau echitatea le da obligatiei respective, dupa natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicil de elaborare expertiza tehnica
pentru cladirea Corp B, Centrul Milker Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, Iasi,
conform caietului de sarcini si a propunerii tehnice prezentate, in perioada convenita
si in conformitate cu prevederile legale si cu obligatiile asumate prin prezentul contract,
inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile
prestate si receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul
contract.
5. Pretul contractului
5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre
achizitor, conform propunerii financiare, este de
lei, la care se
adauga TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toate durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. - (1) Durata prezentului contract este incepand de la data semnarii acestuia si
se finalizeaza la data indeplinirii obligatiilor contractuale in sarcina Partilor.
(2) Durata de prestare a serviciilor de 30 de zile de la data inscrisa in ordinul de
incepere a serviciilor.
6.2. - Prezentul contract intra in vigoare dupa semnarea contractului de catre
ambele parti.
6.3 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de Ia data indeplinirii, de catre
ambele parti contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractulul
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele
parti, cu respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
(2) Garantia de buns executie se constituie in termen de cot mult 5 zile lucratoare
de Ia data semnarii contractului de ambele parti.
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(3) Neconstituirea garantiel de buna executie In termen de 5 zIle lucratoare
de is data semnarii contractului de catre ambele parti contractante dA dreptul
autoritatii contractante sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, Fara nicio aka
formalltate prealabila de punere in intarziere.
(4) Garantia de buna executie va acoperi perioada de timp pink' la data
incheierh proces-verbal de receptie a serviciilor ce fac oblectul prezentului
contract.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
documentatia de atribuire a contractului de servlcii de elaborare expertiza
tehnica pentru cladirea Corp B, Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M.
Cantacuzlno nr. 20, Iasi, inclusiv caietul de sarcini si clarificdrile si/sau masurile
de remediere aduse pand la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si
financiare;
oferta, respectiv propunerea tehnic5 si propunerea financiark inclusiv
clarificarile din perioada de evaluare;
- garantia de buna executie, dupa constituire;
- alte documente, conform legit.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcdtuiesc contractul si trebuie considerate
ca documente care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract
si fac parte integranta din acesta. In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de
achizitie publick se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare
sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile
caietului de sarcini.
9. Obligatiile principale ale prestatorulul
9.1. — Prestatorul se obligd sa presteze serviciile fa standardele si performanjele
prezentate in caietul de sarcini si propunerea tehnick anexe la contract, in conformitate
cu prevederile legislatiei romanesfi si comunitare din domeniu. Toate solutiile tehnice
propuse vor trebui s5 respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in
exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii etc., in conformitate cu
reglementdrile tehnice, standardele, normele si normativele interne, in vigoare si cerintele
caietului de sarcini.
9.2. — (1) Prestatorul se obligd s5 presteze serviciile in termenele convenite prin
prezentul contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si once faz5 a acestora
prevazut5 a fi terminatd intr-o perioada stability in prezentul contract, trebuie finalizate in
termenul convenit de 00, termen care se calculeaza de la data semnarii prezentului
contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in
conformitate cu termenele convenite prin prezentul contract. Daca pe parcursul
indeplinirii contractului intervin circumstante, care nu se datoreaza prestatorului, care it
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 acceptd revizuirea termenelor convenite prin
prezentul contract, pe baza justificdrilor furnizate de prestator, incheindu-se in acest sens
in act aditional, once intarziere in f ndepli nirea contractului conform termenele convenite
prin prezentul contract cid dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de
intarziere.
9.3. - Prestatorul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
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materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele
achizitionate; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de once natura, aferente, cu exceptia
situate' in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit
de catre achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspunzator Wet de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se oblige se 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 asigurerii acestora este prevezuta In
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract, astfel incat sa se asigure
derularea eficienta a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se oblige sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea
achizitorului si in termenul indicat de acesta, once deficienta in prestarea serviciilor
cauzate de neindeplinirea obligatilor 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 find
aplicabile in integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru once incalcare a obligatilor sale
contractuale si dupe incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de
legislate romaneasce aplicabila.
9.9 — Prestatorul va preda documentatiile in 3 exemplare originale si pe suport
electronic, 1 exemplar CD.
9.10. - Codul de conduita prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in once circumstanta cu obiectivitate si
impartalitate, ca un bun si loial consilier at achizitorului, in conformitate cu regulile etice
si deontologice ale profesiei sale, precum si cu discrete necesara. in special, prestatorul
se va abtine de la a face once declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile
prestate in cadrul acestuia fare aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a
achizitorului, precum si de Ia a se angaja in once activitate care vine in conflict cu
obligatile asumate fate de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a
angaja achizitorul in once fel fare asentimentul scris at acestuia, obtinut in prealabil, si va
face acest lucru cunoscut tertlor on de tate on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor
legislate' romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu si
dependentii acestora respecta si se conformeaza acestor prevederi legate. De
asemenea, prestatorul va respecta standardele esentiale de munca, conventiile cu privire
Ia libertatea de asociere si negocieri colective, eliminarea munch fortate si a discriminarii
la locul de munce si abolirea munch' copiilor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul si personalul acestuia vor
respecta drepturile omului si libertatile cetatenesti, si se angajeaza sa nu aduct atingere
in nici un fel practicilor politice, culturale si religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul,
agent' sau dependent' sai, va primi sau accepta se primeasca, si/sau va oferi sau va
accepta sa dea sau sa procure vreunei persoane once cadou, gratuitate, comision sau
mite ca stimulent sau recompense pentru a face sau a nu face once act, si/sau pentru a
favoriza sau defavoriza once persoana in legatura cu acest contract sau once alt contract
cu achizitorul, acesta din urrna are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de dauneinterese, fare ca prin aceasta insa se se educe vreun prejudiciu oricaror drepturi castigate
de prestator in baza acestui contract.
(5) Platile efectuate de catre achizitor catre prestator in baza acestui contract
reprezinta singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul sa it obtina in
legatura cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu ve accepta once
comision, reducere, alocatie, plata indirecta sau once alt venit/beneficiu in legatura cu
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sau ca rezultat at indeplinirii obligatiilor prevazute in acest contract.
(6) Toate rapoartele si documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii,
planuri, statistici, calcule, baze de date, software si 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 aftfel.
Prestatorul se obliga sa livreze aceste documente, in original, achizitorului dupd
finalizarea contractului si 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 si/sau
once alte drepturi de proprietate intelectuala si/sau tndustriala, ()Minute in executarea sau
ca urmare a executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi
sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza,
publica sau transfera dupa cum consider& necesar, fora nici un fel de limitare geografica
sau de alts natura.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente,
gratuitati sau comision in legatura cu once articol sau proses, aflat sub protectia
drepturilor de autor si/sau oricarui alt drept de proprietate intelectuala si/sau industriala,
utilizat in cadrul sau pentru scopurile acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea nastere unor cheltuieli
comerciale neobisnuite. Daca astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept.
Achizitorul are dreptul de a efectua once verificari documentare si la feta locului pe care
le considers necesare in scopul analizarii existentei unor cheltuieli comerciale
neobisnuite.
(10) Prestatorul va 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 obiectivelor acestuia - nu va
publica sau dezvalui once aspecte ale prezentului contract si nu va divulga once
informatie obtinuta de Ia achizitor Cara acordul prealabil, in scris, at 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 exist& divergente de opinie intre prestator si
achizitor cu privire Ia necesitatea publicarii/dezvaluirli anumitor informatii in scopul
derularii contractului, decizia achizitorului in aceste situatii este finals si neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se obliga sa
mentina secretul profesional pe intreaga durata a acestui contract si dupa incetarea
acestuia. In acest sens, afara 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 pat nici o informatie confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata
contractului si nu vor face publice nici o informatie sau recomandare formulata in
executarea contractului sau ca rezultat at prestarii serviciilor. De asemenea, prestatorul
se obliga sa nu utilizeze informatiile furnizate lui sau obtinute pe parcursul derularii
contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor si cercetarilor desfasurate pe parcursul si
in scopul executarii acestui contract intr-un mod care aduce sau este de natura a cauza
prejudicii achizitorului.
9.11, - Contlictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta once
situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in
mod obiectiv si impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice,
afinitatilor politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or at altor Iegaturi
sau interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie
notificata de catre prestator imediat achizitorului, in scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla
intr-o situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui,
imediat si fart nici un fel de compensatie din partea achizitorului, once membru at
personalului sau care se afla intr-o astfel de situatie.
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(3) Prestatorul se va abtine de la once legaturi ci refatii, comerciafe sau de atta
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 independent&
achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, f5ra obligatia notificaril formate a
prestatorului
fara a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despagubiri
pentru once daune suferite ca urmare a acestei
(4) Achizitorul int rezerva dreptul de a verifica dact masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate ci de a solicita luarea de masuri
suplimentare dace' va considers necesar.
9.12 - (1) In cazul in care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executaril
contractului de achizitie public& tertul/tertii sustinator/sustinatori se oblige sa asigure
indeplinirea obligatiilor prezentului contract astfel cum este stipulat in Angajamentul ferm,
anexa la prezentul contract, sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de
penalitati, executarea garantiei de buns executie si aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respects prevederile
Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu
titlu de garantie, achizitorului, la solicitarea express a acestuia, drepturile sale privind
pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obIigatii1or asumate prin angajamentut ferm
printr-o cesiune.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga
plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile receptionale.
10,2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in
termenul convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga
plateasca pretul calm prestator in conformitate cu
prevederile clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garantie, printr-o
cesiune drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva
tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obljgaljjIor asumate prin
angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contractului
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizitiei gi are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt
catificate, prin acordul partilor, ca informafil cu caracter confidential sau protejate de un
drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) In cazul in care prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidentiale
sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii, achizitorul nu are
dreptul de a face cunoscute aceste documente fara acordul scris al prestatorului, cu
exceptia cazului in care;
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contractanta sau;
b) partea contractanta a fost obligate" in mod legal sa dezvaluie informatia sau;
c) informatia este folosita in scopul pentru care a fost incheiat prezentul contract.
11. Modalitati de plata
11.1 - (1) Achizitorul se obliga se' plateasca pretul catre prestator in termen de
col mutt 30 de zile calendaristice de to receptia serviclilor in conformitate cu
prevederile Legii nr. 72/2013.
(2)- Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda evens prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor
legate in vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
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12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - In cazul in care, din 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 procentuata
din pretul contractului ramas de executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas
de executat pe fiecare zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau
pana la rezilierea prezentului contract, dupe caz.
12.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu reuseste sa-si 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, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
Orli, in mod culpabil si repetat, cla dreptul partii lezate de a considera contractul de drept
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul igi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urrna da faliment,
cu conditia 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 pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresatt 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 pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
13. Garantia de buns executie a contractului
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 mutt 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari sau prin depunerea in numerar a sumei corespunzatore la casieria autoritatii
contractante, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000
de lei, 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 contactului de achizitie publics.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie public& in limita prejudiciului
creat, In cazul in care contractantul nu iii indeplineste din culpa sa obligatiile asumate
prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul
are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului
de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul
al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
contradantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de
executat.
13.3. — Achizitorul se obliga, conform prevederilor legate, sa restituie garantia de
buna executie in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor
asumate prin prezentul contract, daca nu a ridicat pana la aces data pretentii asupra ei.
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13.4. — Constatarile procesului-verbal de receptie vor fi comunicate, in scris, de catre
achizitor.
13.5. — In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buns executie in termen
de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante,
autoritatea contractanta are dreptul sa rezitieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio
alta formalitate prealabila de punere in intarziere.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul ai promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ai in conformitate cu
caietul de sarcini ai propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, echipamentele al once alte asemenea, fie de nature provizorie, fie
definitive, cerute de ai pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii 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 raspunzator
atat de siguranta tuturor operatiunilor ai metodelor de prestare utilizate, cat ai de
calificarea personalului folosit pe toatt durata contractului.
15. Atte responsabilitati ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obliga sa puns la dispozitia prestatorului once facilitati ai/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract
ai pe care le considers necesare indeplinirii contractului.
16. Receptie si veriflcari
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica ai din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derultrii contractului.
16.2. — (1) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul
contract ai cu reglementarile legate in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in
scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua
verific,arile.
(2) La finalizarea porestarii serviciilor, documentatiile se vor depune cu adresa de
inaintare si proces verbal de predare primire to Registratura Generala a Consiliului
Judetean Iasi.
(3) In perioada receptiei, prestatorul se va prezenta la sediul achizitorului on de cate on
va fi nevoie pentru clarificarea anumitetor situatii.
(4) Serviciile se considers receptionate dupa receptia acesteia de catre achizitor, pe baza
de Proces verbal de receptie.
(5) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3 - In cazul in care in cadrul procedurilor de receptii se fac observatii,
Prestatorul va proceda remedieri in conformitate cu solicitarile Comisiei de receptie.
16.4 - Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realize
de catre achizitor, in termen de cel mult 20 de zile de la finalizarea acestora conform
prevederilor contractuale.
16.5. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract
de catre Directia Tehnica si Investitii.
16.6 — Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean
Iasi va urmari ai va indeplini, in numele achizitorului, toate activitatile necesare realizarii
obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract,
va semnala once incident in executare si va transmite Directiei Achizitii Publice din cadrul
documentul constatator in termen de cel mult 3
Judetului Iasi — Consiliului Judetean
zile de la inregistrarea acestuia. Achizitorul are dreptul de a emite document constatator
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care confine informatii referitoare la indeplinirea sau, dupe- caz, neindeptinirea obligatiilor
contractuale, atunci cand este solicitat in mod expres de catre prestator. Documente
constatatoare pot fi emise unui subcontractant, dace- este cazul, la solicitarea acestuia si
numai in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
16.7. - Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judetului Iasi — Consiliului Judetean
Iasi va initia toate demersurile legale aferente organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor
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/restituidi garantiei de
bun5 executie.
17. Incepere, flnallzare, intarzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la cerere
achizitorului.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dace' este cazul, oricare faze- a
acestora prevazuta a fi terminate- intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie
finalizate in termenut convenit de parti.
17.3. - Dace- pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respects perioada de
prestare, acesta are obfigatia 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 aditionat.
17.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prehingire a termenului
de prestare, once intarziere in indeplinirea contractului c15 dreptul achizitorului de a
solicits penalitati prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate in propunerea financier& anexa la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract Vara TVA este ferm pe intreaga durata de executare
a prezentului contract.
19. Incetarea contractuluf. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract inceteez5 prin ajungerea la termen, prin executarea, de
catre ambele parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul
partilor sau ca urmare a dispariVei, fare- vine nici uneia dintre parti, a unui element esential
at contractului, astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabil&
19.2. - In plus feta de motivete de incetare a contractului mentionate in prezentul
contract, achizitorul are dreptul de a considera contractut de drept reziliat, printr-o
notificare scrisa adresata prestatorului, Vara necesitatea unei alto formalitati si f5r5
interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in cazul in care prestatorul:
intra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator
a)
judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament
cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege:
face obiectul unei proceduri legate pentru declararea sa in una dintre situatiile
b)
prevazute la litera a);
a fost condamnat, prin hotar5re definitive' a unei instante judecatoresti, pentru o
c)
fapta care a adus atingere eticii si/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 hotarare definitive' a unei instante judecatoresti, pentru
fraud& coruptie, implicare intr-o organizatie criminal5 sau once alts activitate ilegala prin
care sunt aduse prejudicii interesetor financiare ale Uniunii Europene;
a fost declarat vinovat de incalcarea grave' a obligatiilor contractuale ca urmare a
e)
unei alte proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetut Uniunii
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Europene;
este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate
f)
statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care
astfel de modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
g)
corespunzatoare a prezentului contract;
h) nu furnizeaza garantiile si/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu iii
poate respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu iii indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaza 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
faIiment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de catre achizitor a rezultateior prestatiilor este gray compromise ca
urmare 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 parti, costurile respective
fiind imputabile prestatorului.
19.4. - Imediat dupe primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts si
organizata, in asa fel incat costurile sa fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata catre prestator pana la
finalizarea serviciilor, dupe care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile
suplimentare aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupe 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 daune-interese 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 situatla de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.8. - 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, fara a mai fi
fara interventia
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila
vreunei autoritati sau instance de judecata
19.10. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o
notificare scrisa adresata prestatorului, fait necesitatea unei alte formalitati §i fara
interventia vreunei autoritati sau instance de judecata si in una dintre urmatoarele
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;
b) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
20. Amendamente
12/17

22

Protect contract de servicti de elaborare expertiza tehnica pentru ciachrea Corp 13, Centro! Militer Zonal, str. Arh, G.M.
Cantacuzlno nr. 20, last

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. - PAOle 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 astfel de modificare nu poate conduce la cresterea
pretului contractului si nu poate fi realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1
alin. 2.
20.3. - Nici tin amendament at contractului nu va avea efecte retroactive. Actele
aditionale intre in vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduce la diminuarea avantajelor
dupa caz, a factorilor de evaluate care au stet la 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 fare organizarea unei noi proceduri de
atribuire numai in conditiile art. 221 si art. 28 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si se publics in SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221
din Lege in asa fel 'mat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa
depaseasc.5 pragurile prevazute de Legea nr. 96/2016 privind achizitiile publice pentru
publicarea unui anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus
organizarea unei alte proceduri de atribuire decal cea aplicata pentru atribuirea
contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Once modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate
Wife; decat in cazurile conditiile prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice se realizeaze prin organizarea unei not proceduri de atribuire, in
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile pubtice.
20.7 — (1) Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului se realizeaza numai cu acceptul achizitorului, si nu reprezinta o modificare
substantial& asa cum este aceasta definite 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
indeplineste cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de
atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine
cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), prestatorut 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 calculerii punctajului
aferent factorilor de evaluare.
21. Subcontractarea, daca este cazul

21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai tarziu la momentul inceperii
executarii contractului, se It indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sal implicati in executarea contractului de achizitie public& in masura
in care aceste informatii stint cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului once modificari ale informatiilor
prevazute Ia alin. (1) pe durata contractului de achizitie public&
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii
contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora se nu reprezinte
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o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiiie privind numele, datele de contact
reprezentantii legali ai subcontractantilor sal implicati in executarea contractului de
achizitie publica
va obtine acordul achizitorului privind eventualii not subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.
(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor not subcontractanti are loc dupa
atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de exdudere si a resurselor/capabilitAtilor
corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare Ia:
a) cu privire Ia furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de
servicii;
b) cu privire Ia subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii
aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care
Indeplineste contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueazd pldti corespunzatoare partti/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, data acestia solicitd.
(2) Subcontractantii iii vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor Ia
momentul incheierii prezentului contract sau Ia momentul introducerii acestora in
prezentul contract de achizitie publica.
(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci
cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti,
respectiv achizitor, prestator subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci
cand, in mod nejustificat, prestatorul blocheazd confirmarea executdrii obligatiilor
asumate de subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea prezentului contract de achizitie
publicd sau atunci and se introduc not subcontractanti, prezentarea contractelor
incheiate Intre prestator si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau
declarati ulterior, astfel 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 sa fie in concordanta
cu oferta si se vor constitui in anexe Ia contractul de achizitie public&
(6) Dispozitiile contractuale referitoare Ia drepturile si obligatiite prestatorului precum si
cele referitoare Ia sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le
indepiinesc.
21.3 — (1) inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre prestator in perioada
de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in
urmatoarele situatii:
a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati In oferta si ale carol- activitati au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publica
in conditiile in care serviciile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute In oferta
fdra a se indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie public&
(2) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta §i ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti nu reprezinta modificare
substantiala, asa cum este aceasta definita Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
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(3) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in delta ale caror activitafi
au fost indicate in ()feria ca fiind realizate de subcontractanti valoarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mutt egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind
subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta si ale caror activitall
au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti obiectul noului contract de
subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta si ale caror activitati
au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti obiectul gi valoarea noului
contract de subcontractare nu vor confine lucrarile executate/serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de
achizitie public& in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost
prevazute in oferta fora 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 substantiala a contractului de
achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie
publica in condiffile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in
oferta fare a se indica initial opfiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare
substantiala asa cum este aceasta definite la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, dace se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluarii ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre
autoritatea contractanta contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului,
precum indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract roman
nemodificati.
(8) In situatia renunfarii/retragerii subcontractanfilor din contractul de achizitie
publica in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateralkeziliat de
catre una din parli, 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
subcontractanfilor nominalizafi in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca
fiind realizate de subcontractanti (art. 21.3 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita
prezentarea contractelor incheiate intre contractant subcontractantii declarati ulterior,
care sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.
(10) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta cu cel putin 15 zile inainte de
momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti, o declaratie pe
propria raspundere prin care iii asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depuse de catre contractant la (Arta, aferenta activitatii supuse
subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
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resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie
public&
22. Cesiunea
22.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile
nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au Post stipulate si asumate
initial.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul Perm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu
titlu de garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind
pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul Perm
printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legate de partea/partile din
contract care sunt indeplinite de catre aceotia se realizeaza in conditiile legislatiei in
vigoare.
23. Forta majora - clauza contractuala specifica
23.1. - Forte majora este constatata de o autoritate competent&
23.2. - Forte majora 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 fare a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pans la aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forte majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat oi in mod complet, producerea acesteia oi sa is once masuri care
ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
23.6. - Daca forta majora actioneaza sau se 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, fail ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte
daune-interese.
24. SoluVonarea litigiilor
24.1. - Achizitorul oi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe tale
amiabila, prin tratative directe, once neintelegere sau disputa care se poate ivi Intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
24.2. - Daca, dupe 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul oi prestatorul
nu reuoesc si rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoreoti competente.
25. Legea apficabila limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare
intre prestator of achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partile convin in
scris, la inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract oi in conformitate cu care contractul este
interpretat este legea romans.
26. Comunicari
26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare laindeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat oi in
momentul primirii.
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26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, servicii postale, fax sau email, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi object, transmise in temeiul
prezentului contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau
adresa de e-mail, notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele
de la data transmiterii si nu de la data confirmarii de primire.
Prezentul project de contract se semneaza intr-un exemplar continand 17 pagini si este parte a Docurnentatiel de Atribuire.
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Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute Ia art. 167 din
Legea nr. 98/2016
(denumirea
reprezentant
imputernicit
al
Subsemnatul
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
organizata de CONSILIUL
ofertantului, la achizitia directs pentru atribuirea
declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute Ia art.
JUDETEAN
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 inacarea acestor obligatii;
b) se and in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activitatii;
c) a comis o abatere profesionala gravy care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instance judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se alb 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 Ia pregatirea procedurii de atribuire a condus Ia o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;
g) operatorul economic si-a incalcat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea 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 Ia
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influents
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru catre respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inleleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii ci confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
lnteleg ea in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Semnatura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele si prenumele semnatarului
Capacitatea de semnaturci
Data
29

Formular nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, Min (1) din Legea 98/2016
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
(adresa de
dotniciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
, nr.
, eliberat de
, la data de
, CNP
in calitate de
reprezentant legal
al operatorului economic
(denumire),
avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa car.), Ia procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de servicii de
Eluborare expertiza tehnicti pentru cltidirea corp B, Central Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, municipiul
Iasi, judetul Iasi, organizata de Jude(ul 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 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 'Ana 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 Ia cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:
I. ALEXE COSTEL - PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 1A$1
2. DANGA MARIUS-SORIN - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN 1A$1
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPRESEDINTELE CONSILIULU1JUDETEAN IASI
4. VERNICA-DASCALESCU LACRAMIOARA - SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. DOROBAT MIHAELA - SEF SERVICIU, SERVICIU F1NANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
8. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
9. IULIA RAMONA ANTONESEI ROPCEAN - SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE $1 CONTRACTE
10.PIETRARU MARIANA - COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE D1RECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
I I.SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITH PUBLICE, SERVICIUL ACHIZITII
PUBLICE SI CONTRACTE
12. TUDURI CATALINA MARIANA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE $1 CONTRACTE
13. IOGEN GANJU - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
14. MIHAI OVIDIU IONESCU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA $1 INVESTITII;
COMISIA DE EVALUARE:
I. PIETRARU MARIANA - COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE D1RECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
2. RALUCA ANDREEA GUZU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. OVIDIU MIHAI IONESCU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA $1 INVESTITII
4. CRISTIAN OARZA - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA $1 INVESTITII
5. SORIN HANCU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
MEMBRI DE REZERVA:
I. CATY IONELA COSTIN - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. OTILIA HUTANU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. MONICA VASILICA VAS1LACHE - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA $1 INVESTITII
3. RADU ARNAUTU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
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CONSILIERI JUDETENI:
I. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
3. DANGA MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAIEI ADRIAN
5. ALEXA PETRU BOGDAN
6. APREOTESEI ANDREI
7. AVRAM PETRU
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CATUR CATALIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CITEA PETRONELA
13. CONSTANTIN DOLACHI PELIN
14. DISCA DANIEL
15. FLUTUR SORIN-GEORGEL
16. 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. PINTEA COSTICA
26. PRISTAVITA GABRIEL
27. SLABU G. ADRIAN
28. SOCOLOV M. RAZVAN-VLADIMIR
29. STANC1U 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 si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii $i confirmarii declaratiilor, once documente doveditoare.
Inteleg a in cazul in care aceasta declaratie nu este conforms 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 adevarului,.facuta unei persoane dintre tele previi:ute in art. 175 sau unei unitaii in care
aceasta isi desfasoard activitatea in vederea producerii unei consecime juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd,
potrivit legii on imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei conseciMe, se pedepseste cu inchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amends."
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, data Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert sustinalor, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal a! subcontractorului.
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FORMULAR 3

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

DECLARATIE

Subsemnatul

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

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca am citit si suntem de acord fait rezerve cu termenii
si conditi ile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de servicii de

Elaborare expertiza tehnicti pentru cludirea corp B, Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M.
Cantacuzino nr. 20, municipiul Iasi, judetul Iasi si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este
stability ca find castigatoare sa semnam contractul de achizitie publics in conformitate cu prevederile
din Documentatia de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(sem n atu ra auto rizata)
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Formular 4

Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca
si protectia munch
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 al 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 in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere 0' la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a munch, costurile aferente indeplinirii
acestor obligatii fiind 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, FIG 1091/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea
normelor generale de protectia munch, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

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

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor in Asociere:
Formular de Oferta
Data: 1004WOO*
Anunt de participare:
Obiectul contractului: servicii de Elaborare expertiza tehnicii pentru cladirea corp 8, Centrul Militar Zonal, str.
Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, municipiul Iasi, judetul Iasi

Catre: Autoritatea Contractanta
Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angaj5m sa semnam Contractul ce rezulta din
aceasta procedura $i s5 demaram, sa realizam $i sã finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate
cu Documentatia de atribuire $i cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara.
In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica $i Financiara $i pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractanta 0115 Ia momentul depunerii Ofertei:
ofertam pretul total de
fara TVA, la
care se adauga TVA de

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar ca:
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
1.
comunicate pans la data depunerii Ofertelor $i raspunsurile la solicitarile de clarific5ri
publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea
Contractanta in legatura cu procedura Ia care depunem Oferta;
am examinat cu atentie, am inteles $i am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei
2.
achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achizitiei, in special dar far5 a se limita la Legea nr. 98/2016 $i HG nr. 395/2016;
avem o intelegere completa a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate,
3.
fara nici rezerva sau restrictie, intelegem $i acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile,
stipul5rile si conditiile incluse in anuntul de participare Si documentele achizitiei;
dupS ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere completa asupra
4.
acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea $i gradul de detaliere a acestor documente;
documentele achizitiei au fost suficiente $i adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte $i
5.
Oferta noastra a fost pregAtita luand in considerare toate acestea;
am inteles c5 am avut obligatia de a identifica $i semnaliza Autoritatii Contractante, pe
6.
perioada pregStirii Ofertei, 'Ana' in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
legatur5 cu $i pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;
suntem de acord Si accept5m in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic $i
7.
comercial asociat5 documentelor achizitiei Si accept5m aceeasi responsabilitate fats de Autoritatea
Contractanta in ce priveste aceste documente ca $i cum not am fi preg5tit aceste documente;
am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
8.
performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activitatilor $i transmiterea rezultatelor.
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Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de
u zile
de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca
aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.
Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului
in aceasta procedura
declar ca:
1. nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune
sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreuna cu subcontractantii nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta
descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia
unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului
3. noi, impreuna cu subcontractantii propusi
si a caror
resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care
Autoritatea Contractanta solicit5 aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupe aplicarea
criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport
solicitate de Autoritatea Contractant5, pentru demonstrarea declaratiilor noastre.
4. am citit si inteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
fail a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam
expres continutul lor si efectele lor juridice.
5. pans la incheierea si semnarea contractului de achizitie publics de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta
etrititetahtej, prin
care Oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizarn ca:
E depunem Oferta Alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat
in mod clay "Oferta Alternativa";
E nu depunem Ofert5 Alternativa.
7. intelegem ca Autoritatea Contractanta
a. nu este obligata sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula
procedura in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite in Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligata s5 accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alts Oferta pe care o poate
primi.
c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior si garantam 0' nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o
astfel de situatie.
8. Daca Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buns executie de
lin dwell
,
,
din
pretul
Contractului.
=
PrAg'
9. Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta Oferta in nicio aka Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o
asociere, in calitate de subcontractant).
10. Precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au
caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul
comercial si dreptul de proprietate intelectuala:
Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnic5 sau Propunerea Financiara

1.
2.
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De asemenea, preciam a motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea
Tehnica si din Propunerea Financiaa sunt confidentiale sunt urmatoarele:
Nr. Crt.

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

1.
2.

Semn5tura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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Formular nr. 6 - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care furnizeaza garantia
SCRISOARE DE GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subject: Garantie nr.
Garantie financiare pentru buna executie a contractului de achizitie publics (denumirea
contractului)
nr.
(numarul
contractului)
Cu

privire

la
contractul
de
achizitie
publics
susmentionat,
incheiat
intre
(denumirea furnizorului), in calitate de prestator Autoritatea Contractanta :
Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi, subsemnatii
(denumirea
institutiei
financiare),
avand
inregistrat
Ia
sediul
(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligam prin prezenta neconditionat,
respectiv Ia prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire Ia culpa persoanei
garantate, $i irevocabil fata de achizitor sa platim once sums ceruta de acesta, ',and la concurenta sumei de
(cuantumul garantiei 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.
Prezenta garantie este valabila pans Ia data de
In cazul in care partile contractante
sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sa modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie, se va obtine
acordul nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetanduli valabilitatea Ia termenul
speci heat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romans. Orice disputa legata de prezenta garantie va fi
deferita instantelor competente material din Romania.
Nume:

Functie:

Semnatura :

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

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 Polite' de asigurare de garantie de bunti executie nu sunt opozabile Beneficiarului —
Judetul

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