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Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneatk§a
dezinsectie si deratizare, prin achizitie directs,

de
r),ervicii
.

invita pe cei interesati-..4ffittppor4 erte in acest

sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si &ant nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi, telefon 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie directs;
4. Sursa de finantare: Bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.
5. Valoarea estimata: 8802,00 lei fara TVA, din care 7710,00 lei fara TVA pentru servicii de
dezinsectie (5140 mp x 0,6 lei/mp pentru cele trei tratamente x 2,5 coeficient) si 1092,00
lei fara TVA pentru servicii de deratizare (1300 mp x 0,84 lei/mp pentru cele doua
tratamente);
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Cod CPV: 90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2);
90923000-3 Servicii de deratizare (Rev.2)
8. Durata contractului de prestari servicii: de Ia data semnarii contractului de prestari servicii
Wand Ia data de 30.11.2021.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de Ia data depunerii ofertelor.
10.Data limits de depunere a ofertelor: 07.07.2021, ora 10.00.
11.0ferta va contine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunerea tehnica si propunerea financiara.

Propunerea tehnica: ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel inat aceasta sa
respecte toate cerintele si sa cuprinda toate documentele solicitate prin caietul de
sarcini nr. 19778/11.06.2021.
In cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta si urmatoarele:
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale — formular 3;
- Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul declara ca la elaborarea ofertei sale
a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii - formular 4,
Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele documente:
- Formularul de oferta — formularul 5.
Valoarea totals a ofertei va fi prezentata in lei fard TVA, cu TVA explicitat separat.
In formularul de oferta va fi specificat pretul unitar pentru serviciul de dezinsectie, in lei
fara TVA/mp pentru cele trei tratamente, cu TVA explicitat separat, respectiv pretul unitar
pentru serviciul de deratizare, in lei fara TVA/mp pentru cele cloud tratamente, cu TVA
explicitat separat.
12.Ofertele vor fi transmise Ia Registratura Generala in format tiparit prin servicii postale / de
curierat/prin Iivrare directs la: sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-uI Stefan cel Mare si Sfant
nr. 69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel: LUNI —
JOI : 08 — 16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail
achizitii.publice@icc.ro, pang Ia data limits de depunere a ofertelor.
13.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.elicitatieso/pub, sectiunea Publicitate-anunturi sau poate fi oblinuta in format electronic de Ia
sediul autoritatii contractante, Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Directia Achizitii Publice.
DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminita MU$CHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitafii
in solider cu intocmitorul inscrisului

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Mariana PIETRARU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinealegaldatea intocmirfi acestuilnscris oficial
(TN,

CONSILIER,
OTILIA HUTANU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legatitatea
intocmini acastui incsris Oficial

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
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DOCUMENTATIA DE ATRIB
a contractului de achizitie publics de
Servicii de dezinsectie Si deratizare

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

TE,
XE

DOCUMENTAT1A DE ATRIBU1RE
a contractului de achizitie publics de
Servicii de dezinsectie si deratizare

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Imi asum responsalfifitatea pentru fundamentarea,
rectitudinea,tegalitatea intocmirif acestui Inscris oficial

Consilier,
Otilia HUTANU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea
Intocmini acestui Moans oficial
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Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
• SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA II - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale obligatorii.
• SECTIUNEA III - Formulare i modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini

•

ROMANIA
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CONSIL1UL JUDETEAN 1A$1
Directia Tehnica si Investiiii
Serviciul Logistic
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CAIET DE SARCINI
SERVICII DEZINSECTIE $1 DERATIZARE
1.0biectulsi durata contractului
1.1 . Prezentul caiet de sarcini, confine specificatiile tehnice necesare pentru eliminarea si prevenirea
reaparitiei rozatoarelor si a diferitelor specii de insecte.
Aceste activitati se realizeaza prin achizitionarea urmatoarelor servicii:
Servicii de dezinsectie:
Servicii de deratizare;
Beneficiarul prestarilor de servicii, ce se vor derula in incinta Palatului Administrativ, este
Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in B-dul. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Iasi.
1.2. Durata pentru care se solicits asigurarea serviciilor: de la data semnarii contractului pans la data
de 30.11.2021.
2. Necesitatea si oportunitatea efectuarii serviciilor
Necesitatea achizitionarii serviciilor este impusa de aparitia rozatoarelor si a diferitelor specii de
insecte in incinta Palatului Administrativ - holuri, birouri, arhive, ateliere, garaj si in curtea interioara a
acestuia.
Modul de organizare si executare a activitatilor de deratizare si dezinsectie trebuie sä se realizeze
pe baza urrnatoarelor principii:
Pmtectia sanatatii populatiei;
Responsabilitatea fats de cetateni;
• Conservarea si protectia mediului inconjurator;
• Asigurarea calitatii si continuitatii serviciului;
Tarifarea echitabila, corelata cu calitatea si cantitatea serviciului prestat;
Securitatea serviciului.
2.1. Serviciile de dezinsectie si deratizare sunt necesare in scopul eliminarii sau prevenirii aparitiei
unor focare de infectie, boll infectioase, daune materiale ca urmare a proliferarii in sediul institutiei a
insectelor (tantari, muste, gandaci, plosnite purici, furnici, capuse,etc.), rozatoarelor (soared si/sau
sobolani), bacteriilor, germenilor microbieni generatori ai anumitor boll.
2.2. Serviciile solicitate trebuie sa indeplineasca cerintele privitoare la functionalitate, eficienta,
fiabilitate, in conformitate cu specificatiite producatorului pentru substantele si produsele utilizate si
garantate de acesta, astfe: incat acestea sa indeplineasca scopul declarat anterior.
Serviciile vor fi efectuate in prezenta unei comisii care va urmari ca prestatorul de servicii sa actioneze
cu mijloacele de interventie, materialele, substantele, solutiile prevazute in contract, precum si
utilizarea dozelor si a concentratiilor recomandate de producator.
2.3. Conformitatea substantelor, solutiilor, materialelor si/sau produselor utilizate de prestator este
data de faptul ca acestea sum mentionate intr-o fisa tehnica emisa de producator in care sa fie
specificate toate caracteristicile tehnice function*. instructiuni de utilizare si eliminare, de depozitare,

•

efecte nocive asupra populatiei sau mediului inconjurator precum si alte informatii pe care producAtorul
le considers utile.
3. Descrierea serviciilor
A. Dezinsectia
Activitatea de dezinsectie se va efectua pentru o suprafata de 5140 mp si va urmari distrugerea
insectelor daungtoare si a celor parazite (tantari, muste, *dad, plosnite, purici, furnici, cdpuse etc.)
utilizandu-se insecticid.
Avand in vedere ca insectele daunatoare si parazite depun oua care eclozeaza in 7-10 zile, se vor
efectua trei tratamente de dezinsectie la interval de 14 zile.
Substanta chimicA active ce sty la baza insecticidului va trebui sa alba un spectru larg de actiune
asupra intregii game de insecte specificate anterior.
Aplicarea se va face prin pulverizare in incaperi si spatii inchise, pe pereti, in colturi, pe plafoane
si pe pardoseli utilizandu-se pompe sau pulverizatoare de mare presiune.
In incaperile in care se and aparatura tehnica lucrarile de dezinsectie se vor realiza lard a fi
afectate echipamentele. Utilizarea insecticidului nu trebuie sä alba efecte negative asupra florilor
decorative. peretilor sau mobilierului. De asemenea serviciile se vor executa in lipsa personalului
luerator, dar in prezenta comisiei care va urmari respectarea intocmai a dozelor, concentratillor, precum
si utitizarea for in spatiile si incdperile stabilite. Substantele utilizate pentru actiunile de dezinsectie vor
face parte din grupele de toxicitate cuprinse in lista produselor avizate pentru profilaxia sanitar umand
elaborate de Ministerul Sanatatii.
Dilutia de concentrat pentru alcatuirea solutiei de stropit se va face avand in vedere recomandarile
producatorilor pentru infestare puternica.
Pentru insecticidul ce va ti utilizat, prestatorul serviciului vatrebui sa prezinte :
Declaratia de conformitate a produsului;
Fisa tehnicA de securitate;
Valoarea ofertei va fi stability in lei/m-, pentru tipul de infestare puternica.
Valoarea estimate pentru servicii de dezinsectie este de 0,60 lei WA TVA/mp pentru cele trei
tratamente.
Valoarea totald estimate pentru servicii de dezinsectie este de 7710,00 lei fed TVA determinate astfel
(5140 mp x 0,60 lei tarn TVA/mp x 2,5 coeticient).
B. Deratizare
Activitatea de deratizare se va efectua pentru o suprafata de 1300 mp (din care 300 mp in
interiorul cladirii) si va urmari eliminarea rozatoarelor (soareci si/sau sobolani).
Avand in vedere ca rozdtoarele se inmultesc pe tot parcursul anului, se vor efectua cloua tratamente
de deratizare la interval de 30 zile.
Prestatorul va verifica saptdmanal sau la solicitarea achizitorului spatiile deratizate si va elimina
roz'atoarele.
Substantele raticide folosite vor fi din grupa de toxicitate avizata de Ministerul Sanatatii pentru
profilaxia sanitar umana.
Se va avea in vedere un grad de infestare puternica cu soareci si sobolani;
Pentru substantele ce vor fi utilizate, prestatorul serviciului va trebui sa prezinte:
• Declaratia de conformitate a produsului;
• Fisa tehnica de securitate;
Valoarea ofertei va 11 stabilita in lei/m- pentru cele doud sesiuni de tratamente de deratizare.
Valoarea estimate pentru servicii de deratizare este de 0,84 lei Fara TVA/ mp pentru cele cloud
tratamente.
Valoarea totald estimate a serviciilor de deratizare este de 1092,00 lei Fara TVA (1300mp x 0,84 lei
Fara TVA/mp).
Perioada de garantie a serviciilor 120 zile.
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In perioada de garantie, dupa repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate cheltuielile
suplimentare pentru servicii necorespunzatoare.
4.Verificarea si urmarirea serviciilor
4.1. Consiliul Judetean Iasi va desemna o comisie care va verifica si urrnari toate serviciile
prestatorului si care va avea ca obiectiv urmatoarele:
executiei serviciilor, utilizarea dozelor si a
verificarea serviciilor, urmarirea
concentratiilor recomandate de producator, cantitatea de substanta folosita, efectele uiterioare
ale serviciilor pentru care se va incheia un proces verbal de receptie a serviciilor.
5. Receolia serviciilor
S.I. Cantitatea si calitatea serviciilor prestate se verified in timpul executiei serviciului, iar finalizarea
acestuia prin apreciere conform celor specificate.
6. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca siprotectia mediului
6.1. Obl igati i le prestatorului
- sa respecte Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de
igiena si sanatate publica privind mediul de viata at populatiei
- sa foloseasca numai personal instruit si autorizat pentru executarea lucrarilor de dezinsectie si
deratizare;
- sa foloseasca substantele toxice inscrise in lista substantelor aprobate pentru teritoriul Romaniei Si in
Fisierul produselor pesticide utilizate in sectorul sanitar uman;
- sa nu execute lucrarile de dezinsectie, deratizare cleat dupd ce a luat masurile necesare evitarii
producerii accidentelor prin intoxicare sau incendii;
- sa respecte instructiunile legate de transport, manipulare, depozitare si folosire a substantelor toxice
utilizate;
- sa aplice in mod obligatoriu avertizoare Ia suprafetele si la spatiile ce au fost supuse tratamentelor cu
substante tox ice ;
- seful echipei va dispune inceperea tratamentelor de dezinsectie $i deratizare numai dupa ce s-a
asigurat ca au fost luate toate masurile de securitate a muncii;
- sa instruiasca personalul care lucreaza in zonele unde s-au aplicat dozele toxice pentru a se evita
producerea de intoxicatii la oameni si animale;
- sa respecte intocmai tehnologia de lucru impusa de producatorul de substante sau produse pentru
dezinsectie si deratizare $i de normele si instructiunile in vigoare.
6.2. Obligatiile achizitorului
- sa numeascd o comisie care va insoti echipa de dezinsectie
deratizare pe tot timpul cat aceasta
execute serviciile de combatere cu mijloace chimice;
- sa supravegheze modul de prestare a serviciilor in zonele tratate cu substante chimice pe toata durata
de expunere a toxinelor;
- dozele toxice folosite la dezinsectie si deratizare nu vor fi atinse de personalul beneficiarului, pe toata
durata de expunere.
7. Remedieri, raspunderi
7.1. In cazul in care Consiliul Judetean Iasi, beneficiar al serviciilor, constata ca serviciile nu sunt de
calitate ( nu au avut eficienta) , se vor lua urmatoarele masuri:
- impunerea in sarcina unitatii de prestari servicii a pagubelor produse unitatii beneficiare a serviciului,
in toate cazuri le in care unitatea prestatoare a serviciilor nu a respectat prevederile stabilite in contract;
- remedierea tuturor deficientelor constatate referitoare Ia lipsa sau nefunctionarea dotarilor pe care
unitatea prestatoare o are. la lipsa eficacitatii tratamentelor aplicate sau solutiitor si/sau produselor
utilizate in operatiunea de distrugere, neutralizare, combatere pentru care s-a angajat. Deficientele vor
3

fi constatate de catre comisia desemnata care va notifica prestatorul in acest sens. Remedierea
deficientelor constatate se va realiza pe cheltuiala unitAtii prestatoare.
7.2 Prestatorul va suporta toate consecintele prevazute de lege in cazul in care acesta nu onoreazA
contractul incheiat.
7.3 In perioada de garantie, du/A repetarea tratamentului, prestatorul va suporta toate cheltuielile
suplimentare pentru servicii necorespunzatoare.
8. Dispozitii finale
8.1. Prestatorul va respecta programul de functionare al beneficiarului, neperturband activitatea curentA
prin prestarea serviciilor.
8.2. Prestatorul va folosi personal autorizat pe toata durata derularii contractului.
8.3. Prestatorul va suporta pagubele rezultate din eventualele deteriorari de bunuri, din vina exclusive a
personalului propriu, in timpul desfasurarii serviciilor de dezinsectie si deratizare.
8.4. Prestatorul va fi autorizat pentru prestarea serviciilor dezinsectie si deratizare din grupele de
toxicitate pentru tratamente cu produse de uz fito - sanitar pentru profilaxie sanitar umarta, avizate de
Ministerul Sanatatii. Firma prestatoare va prezenta autorizatia veterinary „Unitate specializata care
asigura servicii DDD" conform prevederilor OUG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificArile si completarile ulterioare si a masurilor
sanitar-veterinare in vigoare;
8.5. Prestatorul va atasa Ia °feria lista produselor care vor fi folosite pentru dezinsectie si deratizare. Se
vor prezenta in copie :
- Fise tehnice ale produselor, din care sa rezulte inclusiv consumul specific pentru o infestare puternica
cu rozatoare, respectiv insecte:
•
- Forma de prezentare a substantelor care se vor folosi in cadrul contractului (solutii lichideconcentratii /compozitie, drajeuri, batoane, grail* tratate sau alte forme);
8.6. Prestatorul va prezenta Certificat ISO 9001-2008 pentru domeniul de activitate ,ACTIVITAT1 DE
DEZINSECTIE, DEZINFECTIE $1 DERATIZARE" sau echivalente;
8.5. Prestatorul va suporta toate consecintele prevAzute de lege, in cazul in care acesta nu onoreaza
contractul incheiat.
Comanda pentru efectuarea serviciilor se va transmite in scris, cu stabilirea de comun acord a
intervalului optim in care sa se desfasoare actiunile de dezinsectie si deratizare.
Plata serviciilor se va face in termen de 30 de zile de Ia emitearea facturii, pe baza procesului
verbal de receptie, in contul fumizorului, deschis Ia Trezorerie.
Administrator Public at Judetului Iasi
Stefan Andrei CAZACU
/7
Director Executiv,
logen GINJ
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SECTIUNEA II - Proiectul de contract
continand clauzele contractuale obligatorii.
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Bulevardul Stefan cal Mare *i Stant, nr.69, cod. 700075, Iasi
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Nr. de exemplare:
Exemplar nr. 1

PROJECT
CONTRACT DE SERVICII
de dezinsectie si deratizare
nr.

data

In temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice,
•

In temeiul Raportului achizitiei directe de servicii de dezinsecfie ;I deratizare
lnregistrat sub nr.
s-a incheiat prezentul contract
1. Partite - clauza contractuata obligatorie
JUDETUL IASI - Consitiul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, Bid. Stefan cel Mare
si Slant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, fax 0232/210336, cod fiscal 4540712, cont
deschis Ia Trezoreria Iasi
, reprezentat prin domnul Costel
ALEXE Preoedinte, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
cu sediul in
cod fiscal
inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
deschis Ia
, telefon
, fax
,
reprezentata prin
, avand functia de
calitate de prestetor, pe de alta parte.

, Nr. de
cont
, e-mail
in

2. Definitii - clauzi contractuall obligatorie
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
achizitorsi prestator- parjile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
a.
contract;
b. contract - prezentul contract si toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Prestator, care are ca object prestarea
de Servicii;
c. documentatie de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile,
regulife si alto informatii necesare pentru a asigura operatorifor economici o informare
completa, corecta si expficita cu privire is cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul
contractului si modul de desfasurare a proc.edurii de atribuire, indusiv specificatiile tehnice on
documentul descriptiv, conditiile contractuafe propuse, formatele de prezentare a
documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatfile generate aplicabile;
d. oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifests vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publics. Oferta cuprinde propunerea
financiara, propunerea tehnica, precum si alto documente stabilite prin documentatia de
1
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1.1 auw.ie

atribuire;
e. Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris Trite prestator si un tert ce
dobandeste calitatea de Subcontractant, In conditiile Leqii 98/2016, prin care prestatorul
subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile
Contractului, data este cazul;
f
Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
g. Dispoz4ie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(6) de Achizitor pentru a complete
si/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele
Leqii 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin nature Serviciilor care fac obiectul Contractului, indusiv, dar fart a se limita la:
planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice si rapoarte,
fumizate de Achizitor si necesare prestatorului in vederea realizarii obiectului Contractului;
FinalizarelAjungere la termen este atunci cand Prestatoruls
a reatizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele, astfel cum
este stabilit in planul de lucru;
a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utitizarea Serviciilor de catre
Achizitor, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivetor comunicate prin
Caietul de Sarcini;
j. Foga" majors eveniment independent de controtul Partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentut incheierii Contractului si care face
imposibita indeptinirea 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 civite, exptozii si once alte evenimente similare imprevizibile,
mai presus de controtul Partitor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor
corespunzatoare de diligenta;
k. intarziere - once esec at prestatorului de a execute once obiigacii contractuale in termenul
convenit;
1. Luna - tuna calendaristica (12 Juni/an);
m. Neconformitate (Neconformitati) - executia de slabs catitate sau deficiente care incalca
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionate prevazute de prezentut Contract
si care fac Rezultatele prestarii serviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum
sunt prevazute in prezentut 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 parti a Contractului sau de indeptinire cu intarziere a obligatiilor
prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele
Contractului, calculate de la data scadentei obligatiei pane' la indeplinirea efectiva a obligatiilor
sau, dupe caz, pana data rezilierii contractului, fare necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
o. daune-interese — despagubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit
datorita neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare, fare justificare sau,
dupd caz, cutpabile, a obligatiilor contractuale,
p. Precut Contractului - Pretut platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate Cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea integrate si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin Contract;
q. Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Servicille prestate, prin
care achizitorul confirma/infirma prestarea Serviciilor in mod corespunzator de catre prestator
si ca acestea au fort acceptate de catre Achizitor, atat din punct de vedere catitativ (respectiv
din punct de vedere at conformitatii serviclilor cu prevederile caitutui de sarcini) cat si din punct
de vedere cantitativ,
r. Rezultat/Rezultate oricare si toate informatiile, documentele, rapoartehe coiectate si/sau
pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor desfasurate astfel cum
sunt acestea descrise In Caietul de Sarcini;
2
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s. Scris(a) sau in scris - once ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electromce de
comunicare In cadrul Contractului;
t. Standarde profesionale - cerintele profesionate legate de calitatea Rezultatului prestarii
Serviciitorsi de calitatea activitatii de prestare a serviciului care an fi respectate de catre once
prestator diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care presteaza servicli
similare si pe care prestatorul este obligat sa le respecte in prestarea tuturor Servicillor incluse
In prezentul Contract;
u. Subcontractant - once operator economic care nu este parte a acestui Contract si care
execute si/sau fumizeaza anumite parti on elemente ale Contractului on indeplineste activitati
care fac parte din obiectut Contractului, raspunzand in fata prestatorului pentru organizarea

•

si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
v. zi - zile calendaristic,e, cu exceptia cazuritor in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zite, 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 prime'
ore a primei zile a termenului si se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zite a termenului.
Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga Ia 1nceputul primei ore a primei zile a
termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din uttima tuna sau
an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; clack in cazul termenului
exprimat in luni sau ani, in tuna in care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare
zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei
zile a lunli respective. Dace ultima zi a unui termen exprimat in zite, luni sau ani este o zi de
sarbatoare legate, duminica sau sambata, termenul se incheie Ia expirarea ultimei ore a
urmatoarei zile lucratoare. La calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod
corespunzator dispozijiile de mai sus, cu deosebirea Ca zilele nelucratoare din cadrul
termenului nu se iau in considerare.
w. „clauze contractuale obligatorii" - prevederi contractuale generale, specifice
contractetor de servicii, stabitind clauzete administrative, financiare, juridice si tehnice care
vor guverna Contractul, cu respectarea prevederilor legislatiei in materia achizitillor pubtice
precum si a celorlaite prevederi legate in vigoare in Romania si pe care achizitorul nu le poate
negocia.
x. „clauze contractual() specifice" - prevederi contractuale suplimentare, amendamente
si/sau derogari de la „clauzele contractuale obligatorii" precum si atte clauze specifice
prezentului Contract, astfel cum sunt precizate de catre Achizitor. Eventualele propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derularii procedurii
de atribuire, respectiv in perioada cuprinsa intre data publicaril anuntului de
participare/anuntului de participare simplificat, dupe caz si aprobarii raportutui procedurii si
se vor accepta de catre achizitor numai in masura in care acestea nu vor fi in mod evident,
dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Dupa semnarea contractuiui de catre ambele
parti, toate clauzete contractuale se von supune principiului forte' obligatorii at contractului
pentru partite contractante, in timitele prevazute de lege.
y. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de to data intrarii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarul efect pe care it produce,
inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzete sale.
z. durata de prestare a serviciilor— perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data
de incepere a prestarii serviciilor, astfel cum a fost comunicata prestatorului de catre Achizitor
si pana la finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, dace este cazul, conform
clauzelor din prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor nu este incluse perioada
in care se efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
aa. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii
cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpreters - clauze contractuale specifica
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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 "zr on "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacci
nu se specifics in mod diferit.
3.3. - in prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul care altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice
si once organizatie avand capacitate juridica.
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 abligatiei respective, dupa natura sa.

•

4. Obiectul principal al contractului clauza contractuala obligatorie
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicli de dezinsectie si deratizare, conform
caietului de sarcini si a propunerli tehnice prezentate, in perioada convenita si in conformitate
cu prevederile legate 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 conditlile
prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul
contract.
5. Pretul contractului - clauza contractuala obligatorie
5.1. — Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorutui de catre
achizitor, conform propunerii financiare, este de
lei, la care se adauga
TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legate in vigoare defalcat astfel:
pentru serviciile de dezinsectie
lei Vara TVA, la care se adauga TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legate in vigoare.
- pentru serviciile de deratizare
lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de
lei, conform prevederilor legate in vigoare.
5.2. — Pretul fara TVA a prezentului contract este form pe toata durata contractului.

•

6. Durata contractului - clauza contractuala obligatorie
6.1. - Prezentul contract intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambete parti.
6.2. - Durata prezentului contract este de la data semnani acestuia de catre ambele parti
pans la data de 30.11.2021.
6.3.- Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de Ia data indeplinirii, de catre
ambele parts contractante a obligatiilor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractului - clauza contractuala obligatorie
7.1. — (1) Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele
parti, cu respectarea dispozitillor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitille publice.
(2) Garantia de buna executie se constituie in termen de cel mutt 5 zile lucratoare
de la data semna nil contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiet de buna executie in termen de 5 zile Iucratoare de la data
semnaril contractului de catre ambele parti contractante da dreptul autoritatii contractante sa
rezilieze prezentul contract, de Win drept, fara nicio alts formalitate prealabila de punere in
intarziere.
(4) Garantia de bona executie va acoperi perioada de timp !Ana Ia data incheierii
ultimului proces-verbal de receptie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
8. Documentele contractului - clauza contractuala obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
caietul de sarcini, clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pans la depunerea ofertelor
ce privesc aspectele tehnice si financiare;
4
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oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financier& inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare;
garantia de buna executie, dupe constituire;
alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca
documente care se expliciteaza reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac
parte integranta din acesta. in cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie
public& se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferloare sau nu
corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caletului de
sarcini.

•
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9. Obligati'le principale ale prestatorului - clauza contractuala obligatorie
9.1. — Prestatorul se oblige sa presteze serviciile la standardele si performantele
prezentate in caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe Ia contract, In conformitate cu
prevederile legislatiei romanesti si comunitare din domeniu. bate solutlile tehnice propuse
vor trebui se respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare,
dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii etc., in conformitate cu reglementarile tehnice,
standardele, normele si normativele interne, in vigoare si cerintele caietului de sarcini.
9.2. — (1) Prestatorul se oblige se presteze serviciile in termenele convenite prin prezentul
contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si once faze a acestora prevezute a fi
terminate intr-o perioada stability in prezentul contract, trebuie finalizate in termenul convenit
de p&p, 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. Dace pe parcursul Indeplinirii contractului intervin
circumstance, 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 accepts revizuirea termenelor convenite prin
prezentul contract, pe baza justificarilor furnizate de prestator, incheindu-se in acest sons un
act aditional, once intarziere in indeplinirea contractului conform termenelor convenite prin
prezentul contract de dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de interziere.
9.3. - Prestatorul se oblige sa despagubeasce achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de once nature, aferente, cu exceptia situatiei
in care o asffel de incalc,are rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
9.5. - Prestatorul se oblige sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si once alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazute 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, Ia cererea achizitorului
si in termenul indicat de acesta, once deficienta in prestarea serviciilor cauzata de
neindeplinirea obligatillor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de catre achizitor, ca
si cum acestea ar fi parte a contractului insusi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile in
integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane raspunzator pentru once incalcare a obligatiilor sale
contractuale si dupe incetarea contractului, pentru perioada prevazuta in acest sens de
legislatia romaneasca aplicabila.
9.9. - Codul de canduita al prestatorului :
5
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(1) Prestaterui are obligatia de a actiona in once circumstanta cu obiectivitate si
impartialitate, ca un bun si Iola] consilier at achizitorului, in conformitate cu regulile etice si
deontologice ale profesiei sale, precum si cu discretia necesara. In special, prestatorul se va
abtine de Ia a face once declaratii publice in legatura cu contractul sau serviciile prestate in
cadrul acestuia fara aprobarea prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum side
la a se angaja in once activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate fate de achizitor
prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a angaja achizitorul in once fel Mt
asentimentul scris at acestuia, obtinut in prealabil, si va face acest lucru cunoscut tertilor oil
de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se oblige" sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romanesti relevante in vigoare, si garanteaza Ca personalul propriu si dependentii acestora
respectd si se conformeazd acestor prevederi legate. De asemenea, prestatorul va respecta
standardele esentiale de mune& convenliile cu privire Ia libertatea de asociere si negocieri
colective, eliminarea muncil fortate si a discriminarii la locul de munca si abofirea munch
copiitor.
(3) Pe intreaga durata a contractului, prestatorul si personalul acestuia vor respecta
drepturile omutui Si libertatile cetatenesti, si se angajeaza sa nu aduca atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale si retigioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii
sau dependentii 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 mita 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
urma are dreptul de a rezitia contractul cu solicitarea de daune-interese, fare ca prin aceasta
insa sa se aduca vreun prejudiciu oricaror drepturi castigate de prestator in baza acestul
contract.
(5) mole efectuate de catre achizitor catre prestator in baza acestul contract
reprezintd singurul venit sau beneficlu pe care prestatorul are dreptul sa it obtind in legatura
cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta once comision,
reducere, alocatie, plata indirecta sau once aft venitlbeneficiu in legatura cu sau ca rezultat
at indeplinirii °Wigglier prevazute in acest contract.
(6) Toate rapoartele si documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii,
planuri, statistici, calcuie, baze de date, software si inregistrari suport sau once materiale
achizitionate, compitate sau pregatite de catre prestator in executarea acestul contract vor fi
proprietatea achizitorului, in afara de cazul in care prin contract se prevede altfel. Prestatorul
se obliga se livreze aceste documente, in original, achizitorului duel finatizarea contractului
si sa nu le utilizeze pentru alte scopuri decat cete prevazute in acest contract, cu exceptia
cazului in care achizitorul it autorizeaza in scris in acest sens.
(7) Once rezuttate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau once
alte drepturi de proprietate intelectuala si/sau industrial& obtinute in executarea sau ca
urmare a executarii acestul contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt
preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utilize, pubtica sau
transfera dupe cum considers necesar, fart 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 proces, aflat sub protectia drepturilor de autor
si/sau oricarui alt drept de proprietate intelectuala si/sau industrial& utilizat In cadrul sau
pentru scopurile acestul contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie se dea nastere unor chettuieti comerciale
neobisnuite. Dace astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorut are
dreptul de a efectua once verificari documentare si Ia fata locului pe care le considers
necesare in scopul analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobisnuite.
(10) Prestatorul va trate 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 obiectivetor acestuia - nu va pubtica
sau dezvalui once aspecte ale prezentului contract si nu va divulge once informatie obtinuta
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de la achizitor fara acordul prealabil, in scris, at acestuia. De asemenea, nu va utilize aceste
informatii si nu va face referire la acestea in prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in
achizitor cu privire Ia necesitatea
care exista divergente de opinie intre prestator
publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, decizia achizitorului in
aceste situatii este finala si neapelabila.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se oblige sa mentint
secretul profesional pe intreaga durata a acestui contract si dupe 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 torte parti nici o
informatie confidentiala obtinuta sau descoperita pe durata contractului ci nu vor face publice
nici o informatie sau recomandare formulate in executarea contractului sau ca rezultat at
prestarii serviciilor. De asemenea, prestatorul se oblige sa nu utilizeze informatiile furnizate
lui sau obtinute pe parcursul derularii contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor
cercetarilor desfacurate pe parcursul sl in scopul executarii acestui contract intr-un mod care
aduce sau este de nature a cauza prejudicii achizitorului.
9.10. - Contlictul de interese:
(1) Prestatorul va Iua 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 at intereselor economice,
afinitatilor politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or at altor legaturi sau
interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de
catre prestator imediat achizitorului, in scris.
(2) Prestatorul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla intro situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va intocul, imediat si fact
nici un fel de compensatie din partea achizitorului, once membru at personalului sau care se
afla intr-o astfel de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de la once legaturi ci relatii, comerciale sau de alts nature,
care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau.
In cazul in care prestatorul nu poate mentine aceasta independent& achizitorul are dreptul
de a rezilia contractul, fard obligatia notificarii formate a prestatorului i Mt a aduce atingere
dreptului achizitorului de a solicita despagubiri pentru once daune suferite ca urmare a acestei
situatii.
(4) Achizitorul is i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de prestator in
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate ci de a solicita luarea de masuri
suplimentare daca va considera necesar.
9.11 - (1) In cazul in care prestatorul intampina dificultati pe parcursul executarii
contractului de achizitie public& tertulttertii sustinator/sustinatori se oblige sa asigure
indeplinirea obligatiilor prezentului contract astfel cum este stiputat in Angajamentul ferm,
anexa la prezentul contract, sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de
penalitati, executarea garantiei de buna executie si aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul form, 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 ferm printr-o cesiune.
10. Obligatlile principale ale achizitorului -clauza contractuala obligatorie
10.1. - Achizitorul se obtiga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile receptionate.
10.2. - Achizitorul se oblige sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in
termenul convenit.
10.3. - Achizitorul se obiigt sa pli to sc.a or2toi c tre prestator in co7fon
prevedenle clauzei 11,
10.4. - Achizitorul prJate sollcita prest9torillui sa cedeze, cu titlu de garan.00,
i!ri?:ptUfile acestuia privind preentiiif; la ;faJne 1:)e care le-ar put ;Es
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tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contractului clauzd contractuala specified
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achizitiei si are caracter de document public.
(2) Accesul Ia aceste informatii poate fi restrictionat in cazul in care acestea sunt calificate,
prin acordul partilor, ca informatii cu caracter confidential sau protejate de un drept de
proprietate intelectuala, potrivit legii.
(3) In cazul in care prestatorul a stipulat in oferta sa care documente sunt confidentiale sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legit, achizitorul nu are dreptul de a
face cunoscute aceste documente Vara acordul scris al prestatorului, cu exceptia cazului in
care;
a) informatia era cunoscuta partli contractante inainte ca ea sa fi fost primita de Ia cealaita
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 platd - clauza contractuala obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se oblige sa plateasca pretul catre prestator in termen de cel
mutt 30 de zile de la data receptiei serviciilor prestate, in baza facturii emise de catre prestator,
in conformitate cu prevederite Legli nr. 72/2013.
(2) - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legate in
vigoare si ale art. 21 at prezentului contract.

•

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea euipabila a obligatiilor - clauza contractuala
obligatorie
12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusive, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplineste
cu intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are
dreptul de a percepe penalitati o sums echivalenta cu o cote procentuall din pretul
contractului ramas de executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe
fiecare zi intarziere pans Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor sau pans la rezilierea prezentului
contract, dupe caz.
12.2 - In cazul in care, din vine sa exclusive, achizitorul nu reuseste sa-si execute
asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o sumac echivalenta cu o cote
procentuata din pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului
ramas de achitat pe fiecare zi intarziere, 'Dana Ia indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si
de a pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
12.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand Ia contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fere nicio compensatie, dace acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sä afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pans la data denuntarii unilaterale a
contractului.
12.6. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa, adresata prestatorului, fare nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din
motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectutui contractului. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pans Ia data denuntarii unilaterale a contractului.
13. Garantia de bund executie a contractului - Nu este cazul
14. Alta responsabilitati ale prestatorului - clauza contractuala specifica
8
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14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profpsionelismul si promptitudinea cuvenite angajamentutui asumat sisits conformitate cu
caiebl de sarcini si propunerea sa tehnica.
supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
(2) Prestatorul se oblige
umane, materialele, echipamentete si once alto asemenea, fie de nature provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu termenele stabilite prin prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta
tuturor operatiunilor si metoclelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit
pe toata durata contractului.
15. Atte responsabilitati ate achizitorului - clauza contractuala specifica
15.1. - Achizitorul se oblige sa puna la dispozitia prestatorulul once facilitati si/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, in cadrul prezentului contract si pe
care to consider& necesare indeplinirii contractului.

•

•

16. Receptie si verificari - clauza contractuara obligatorie
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorutui stadiul derularii contractului.
16.2. - (1) Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract
si cu reglementarile legate in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris,
prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua verificarile.
(2) Cantitatea si calitatea servicillor prestate se verifica in timput executiei serviciului, iar
finalizarea acestuia prin apreciere conform color specificate.
(3) Serviciile se considera receptionate dupe receptia acesteia de catre achizitor, pe baza de
Proces verbal de receptie,
(4) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
(5) Perioada de garantie acordata pentru serviciile prestate este 120 de zile.
16.3 - in cazul in care in cadrul procedurilor de receptii se fac observatii, Prestatorul va
proceda remedieri in conformitate cu solidtarile Comisiei de receptie.
16.4 - Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realize de catre
achizitor , in termen de cel mutt 10 de zile de la finalizarea acestora conform prevederilor
contractuale.
16.6. - Verificarile von fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de
catre Directia Tehnica si Investitii.
16.6 - Directia Tehnica si lnvestitii din cadrul Judetului Iasi Consiliului Judetean Iasi va
urmari si va indeplini, in numete achizitorutui, toate activitatile necesare realizarii obiectului
prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract, va semnala
once incident in executare si va transmite Directiei Achizitli Publice din cadrul Judetului Iasi Consifiului Judetean Iasi documentul constatator in termen de cel mutt 3 zile de la
inregistrarea acestuia. Achizitorul are dreptul de a emite document constatator care confine
informatii referitoare la indeplinirea sau, dupe caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale,
atunci cand este solicitat in mod expres de catre prestator. Documentul constatator poate fi
emis unui subcontractant, dace' este cazul, Ia soticitarea acestuia si numai in cazul prezentarii
contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
16.7. - Directia Tehnica si Investitit din cadrul Judetului la0 Consitiului Judetean Iasi va
initia toate demersurile legate aferente organizarii si efectuarit receptiei prestatiilor ce
constituie obiectui prezentului contract si va comunica prestatorului procesut - verbal de
receptie. Procesul - verbal de receptie se comunica si Directiei Achizitli Publics din cadrul
Judetului Iasi - Consiliului Judetean Iasi in vederea eliberarii/restituirii garantiei de buns
executie.
17. incepere, finalizare, intarzieri, sistare - clauzi contractuale specifica
17.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor Ia corers achizitorului.
9
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17.2. - Servictile prestate in baza contractului sau, dace este cazut, oricare faze a acestora
prevazuta a fi terminate intr-o perioada stability In termenul contractului trebuie finalizate in
termenul convenit de part.
17.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioada de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenui contractual se face cu
acordul
prin act aditional.
17.4. - In afara cazutui In care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, once intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului clauza contractuata obligatorie
18.1. Pentru serviclile prestate, ptajile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
doctorate in propunerea financiara, anexa la contract.
18.2. - Pretul prezentului contract 'Ora IVA este ferm pe Intreaga clurata de executare a
prezentului contract.

•

•

19. incetarea contractului. Pact comisoriu - clauza contractuala obligatorie
19.1. - Prezentut contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre
ambele part, a tuturor obligatilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca
urmare a disparitiei, fara vine nici uneia dintre part, a unui element esential at contractului,
astfel cum acesta este definit in legislatia aplicabila.
19.2. - in plus fats de motivete de incetare a contractului mentionate in prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara necesitatea unei alto formalitati si fara interventia vreunei autoritati
sau instante de judecata, in cazul in care prestatorul:
a) intra in stare de faliment on lichidare, afacerite ii sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii
sau este intr-o situate similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legate pentru dectararea sa in una dintre situatlile prevazute
la litera a);
c) a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care
a adus atingere eticli si/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abated 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 frauds,
coruptie, implicare intr-o organizatie criminals sau once alts activitate ilegala prin care sunt
aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e) a fost declarat vinovat de incalcarea gravy a obtigatillor contractuale ca urmare a unei
alto proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
f) este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul
juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, Cu exceptia cazurilor In care astfel de
modificari sunt acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
g) este afectat de once alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
corespunzatoare a prezentului contract;
h) nu furnizeaza garantiite si/sau asigurarile solicitate sau carantul/asiguratorul nu isi poate
respecta angajamentete asumate.
i) prestatorul nu isi indeplineste obligatiite asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duce la indeptinire instructiunile emise de catte achizitor
sau solicitarea transmisa de acesta de a remedia once executare necorespunzatoare a
oblicatilor sale contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare si in
termenele prevazute a serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractuf;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeptineasca obligatiile contractuale,
desi a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost dectansata procedura de faliment
inainte de inceperea executarii prezentului contract.
10
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n) valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromise ca urmare a
intarzierii prestatillor din vina prestatorulul.
o) In situatiile prevazute la art. 14.11 s) 14.14 din prezentul contract,
p) in cazul in care pe durata prestarli serviciilor personalului prestatoului - auditorul financiari s-a retras si/sau nu mai are calitatea de auditor financier recunoscut de CAFR sau este
exclus din lista persoanelor fizice si juridice care pot audita fonduri europene si alte fonduri
nerambursabile de la alti donator).
19.3. - In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finalize serviciile fie
direct, fie prin incheierea unor alte contracte/acorduri Cu terte part), costurile respective find
imputabile prestatorului.
19.4. - Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts si
organizata, in asa fel incat costurile sa fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alts plata catre prestator pang la
finalizarea serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile
suplimentare aferente prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati prestatorului once
sume restante.
19.6. - in cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi indreptatit sa perceapa de Ia
prestator daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului dace:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
prestator in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, paha la data intreruperil si incetarii contractului, aceleasi obligati'
prevazute in contract, inClusiv plata serviciilor receptionate pane in acel moment.
19.9. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alts formalitate prealabila si Mra interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata
19.10. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fart necesitatea unei alte formalitati si fara interventia vreunei
autoritati sau instante de judecata si in una dintre urmatoarele situatia) prestatorul se afla, Ia 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 aitfel decat In cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
20. Ameridamente- clauza contractuala obtigatorie
20.1. - Partite 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. - Partite contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii si conditiile prevazute
prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cresterea pretului
contractului si nu poate fi realizata dupe expirarea termenului prevazut la art. 6.1 alin. 2.
20.3. - Nici un amendament at contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale
intra in vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduce Ia diminuarea avantajelor si, dupd
caz, a factorilor de evalua re care au stat la baza declararii ofertei castigatoare a prestatorulul.
20.5 — (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat
inainte de expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perloadele 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 extinct (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
11
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20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire numai in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitlile publice si se
publica in SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditille art. 221 din
Lege in asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca
pragurile prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitlile publice pentru publicarea unui
anunt de participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei aite
proceduri de atribuire decat cea aplicata pentru atribuirea contractului/acordutui-cadru
respectiv.
(3) Once modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabititate altfel
decat in cazurile
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitlile
publice se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozijiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

•

•

21. Subcontractarea - clauza contractual:a obligatorie, daca este cazul
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, eel mai tarziu la momentul inceperii
executarii contractului, sä ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali al
subcontractantilor sal implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in
care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orice modificari ale informatiilor
prevazute la Win. (1) pe durata contractului de achizitie publica.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului
de achizitie public& cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului de achizitie public& in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitlile publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact si
reprezentanjii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie
publica si va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior
in executarea contractului.
(5) Atunci cand intocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii Ion
de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare Ia:
a) cu privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantulul sau subcontractantii aflaji
pe niveluri subsecvente ate lantului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin raspunzator feta de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectueaza pl'ati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii propusi in °fen& daca acestia solicita.
(2) Subcontractantii iii vor exprima optiunea de a fi platili direct de catre achizitor la
momentul incheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora in prezentul
contract de achizitie publica.
(3) Achizitorul efectueaza plsjiie directe catre subcontractantii agreati doer atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
achizitor, prestator si subcontractant sau de achizitor i subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de
subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, Ia incheierea prezentului contract de achizitie
publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate
intre prestator subcontractantisubcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior,
astfel incat activitatile ce revin acestora, precum sumele aferente prestatalor, sa fie cuprinse
in contractul de achizitie publica.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor Win. (4) trebuie sa fie in concordanta cu
oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
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(6) Dispozitiile contractuale referitoare Ia drepturile si obligatille prestatorului precum si tele
referitoare la sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la sodcitarea acestuia $i numai
in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
21.3 — (1) inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului in urmatoarele

40

a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate
In oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au lost prevazute in oferta fart a
se indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie public&
(2) Inlocuirea subcontractanfilor nominalizali in oferta si ale caror activitafi au lost
indicate in oferta ca hind realizate de subcontractanli nu reprezinta modificare substantial&
asa cum este aceasta definite Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizati in oferta ale caror activitati au
fost indicate in oferta ca hind realizate de subcontractanti valoarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mutt egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fund
subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizafi in oferta Si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiend realizate de subcontractanti obiectul noului contract de
subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul infocuirii subcontractanfilor nominalizafr in oferta qi ale carer activita fi au
lost indicate in (Arta ca ffind realizate de subcontractanti obiectul valoarea noului contract
de subcontractare nu vor confine lucrarile executate/serviciile prestate de catre
subcontractantul initial si nice valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de
achizitie publica in conditiile in care serviciile ce urrneaza a fi subcontractate au fost prevazute
in oferta fa la a se indica initial opfiunea subcontractarii acestora, prestatorul are dreptul de a
implica not 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 conditiile in care serviciile ce urrneaza a fi subcontractate au fost prevazute In oferta fart 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, data 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 si contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea
contractului de achizitie public&
d) primintroducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achizitie public& fapt ce presupune ca scopul contractului, precum
si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
(8) in situatia renunfarii/retragerii subcontractanfilor din contractul de achizitie publica
in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una
din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile
prevazute in prezentul articol in legatura cu inlocuirea subcontractantilor nominalizati In oferta
si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti (art. 21.3
&in. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)
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(9) In conditiile alin. 1 at prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita
prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care
sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urrneaza 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 noli subcontractanti, o declaratie pe propria
raspundere prin care iii asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii
tehnice depuse de catre contractant Ia oferta, aferenta activitatii supuse subcontractaril.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele
alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselorkapabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie public&

•

22. Cesiunea - clauza contractuala obligatorie
22.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile
nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
22.2 — (1) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu titlu
de garantie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile
Ia daune pe care le-ar putea avea impotriva tertuluiltertilor sustinator/sustinatori pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta In favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract
care sunt indeplinite de catre acestia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
23. Forte majors - clauzii contractuata specifica
23.1. - Forta majors este constatata de o autoritate competent&
23.2. - Forta majors exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza
23.3. - Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar WA' a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pans Ia aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod comptet, producerea acesteia Si sa is once masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
23.5. - Partea contractanta care invoca forta majors are obligatia de a notifica celeilalte
parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
23.6. - Daca forta majors actioneaza sau se estimeaza Ca va actiona o perioada mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptut sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde c,eleilalte dauneinterese.
24. Sotutionarea litigiitor- clauza contractuala specifica
24.1. - Achizitorul I prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
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, dupa 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, achizitorul Si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual& fiecare poate solicita ca disputa
sa se sotutioneze de calm instantele judecatoresti competente.
25. Legea aplicabila of limba care guverneazi contractul clauza contractuala
obligatorie
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre
prestator si achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partite convin in scris, la
inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guverneaza acest contract si in conformitate cu care contractul este
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este legea romans.
26. Comunicari - clauza contractuala specifica
26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la Indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Once document scris trebuie Inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si In momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii In scris a primirii comunicarii.
26.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adresefinstiintari/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,
notificareatadresafinstiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu
de la data confirmarii de primire.
Prezentut protect de contr- se semneaza intr-un exemplar continand 15 pagini.
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Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
(denumirea
Subsemnatul
reprezentant imputernicit al
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al ofertantului, la achizitia
directa pentru atribuirea
, organizata de CONSILIUL JUDETEAN L4$I, declar pe
proprie raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile preva.zute la art. 167 din LEGEA nr. 98/2016
privind achizitiile publice, respectiv;
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se
constata incalcarea acestor obligatii;
b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activitatii;
c) a comic o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instance judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera Ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar
aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;
g) operatorul economic si-a incalcat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipate a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare
selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sä 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 influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru care respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete corecte in fiecare detaliu inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii $i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ea in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale p. ivind falsul in declarant
Semnatura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele prenumele semnatarului
Capacitatea de semnatura
Data
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Formular nr. 2

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
(adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
, nr.
, eliberat de
, Ia data de
, CNP
,
in calitate de reprezentant legal at operatorului economic
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), Ia procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de Serviell de
dezinseetie .si deratizare
organizata de Judetul Iasi, declar ca ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz)
nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari on asociati semnificativi persoane
care sunt sot/sotie, ruda sau afin pang 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 pang Ia gradul at doilea
inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:
1. ALEXE COSTEL — PRESEDINTELE CONSILIULU1 JUDETEAN IASI
2. DANGA MARIUS-SORIN — VICEPRESEDINTELE CONSILIULU1 JUDETEAN IASI
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERNICA-DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDICA
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. DOROBAT MIHAELA - SEE SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECTIA ECONOMICA
8. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
9.PIETRARU MARIANA — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
10. HUTANU OTILIA — CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
11. TUDURI MARIANA CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
12. IOGEN GANJU — DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII,
13. HOLICOV TITICA LILIANA — SEE SERVICIU LOGISTIC, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
14. COJOCARU PETRONELA - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII — SERVICIUL LOGISTIC
COMISIA DE EVALUARE:
1. OTILIA HUTANU — CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA ACHIZITII
PUBLICE
2. PIETRARU MARIANA - COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
3. ALEXANDRU TOLOLOI - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII — SERVICIUL LOGISTIC
4. RADU ILIESCU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII — SERVICIUL LOGISTIC
5. ADRIAN SANDUTA - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
MEMBRI DE REZERVA:
1. RALUCA ANDREEA GUZU— CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
2. CATY IONELA COSTIN — CONSILIER, COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE DIRECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
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3. PETRONELA COJOCARU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII - SERVICIUL LOGISTIC
4. ANDREEA COMAN - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITI1- SERVICIUL LOGISTIC
CONSILIERI JUDETENI:
1. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
3. DANGA MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAIEI ADRIAN
5. ALEXA PETRU BOGDAN
6. APREOTESEI ANDREI
7. AVRAM PETRU
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CATUR CATALIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CiTEA PETRONELA
13. CONSTANTIN DOLACHI PELIN
14. DISCA DANIEL
15. FLUTUR SORIN-GEORGEL
16. (GNAT ETIENNE
17. LEBADA DOREL
18. LUPU MAGDALENA
19. MANOLACHE P. MIRCEA
20. MINEA MARIUS-DANUT
21. OLARU GEORGEANA-LACRAMIOARA
22. OLTEANU ROMEO
23. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
24. PINTEA COSTICA
25. SLABU G. ADRIAN
26. SOCOLOV M. RAZVAN-VLADIMIR
27. STANCIU A. CRISTIAN
28. $ANDRU F. FLORIN-DANIEL
29. SERBAN P. CONSTANTIN
30. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
31. URCACIU G. ION LORIN
32. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
33. URSANU RADU IONEL
34. URSU LACRAMIOARA
35. VATRA GHEORGHE-ROMEO
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanfa
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare.
Inteleg 6" in cazul in care aceasta declaratie nu este conforms cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in deelaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzatoare a adevarului, facut'd unei persoane dintre tele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care
aceasta isi desfeisoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd,
potrivit legii on imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, 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 tent sustinator, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al tertului sustinator. In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al subcontractorului.
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FORMULAR 3

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

DECLARATIE

Subsemnatul

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

[denumirea/numele §i sediul/adresa ofertantului], declar pe propria easpundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca am citit si suntem de acord Med rezerve cu termenii
§i conditiile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de Servicii de
dezinsectie „si deratizare si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stability ca find
castigatoare sd semnam contractul de achizitie publica in conformitate cu prevederile din Documentatia
de atribuire si cu necesitatile autoritatii contractante.

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

Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca
si protectia mina
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, cal ma angajez sa prestez serviciile pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si
relatiilor de munca, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de mulled si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii
acestor obligatii find incluse in cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securitatii
si saatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea
normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

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

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor in Asociere: [introducer! denumirea complete4
Formular de Oferta
Data: [introduceri ziva, luna, anul]
Anunt de participare: [introducer" nurarul scrisorii de intenrie/anunrului de participare]
Obiectul contractului: Servicii de dezinsectie si deratizare
Catre: Autoritatea Contractant5 [introducer! denumirea]
Dup5 examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam s5 semnarn Contractul ce rezult5 din
aceasta procedur5 si sa" demar5m, s5 realiz5m si sa finaliz5m activitatile specificate in Contract in conformitate
cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastr5 Tehnic5 si Financiar'S.
In concordanta cu Propunerea noastr5 Tehnic5 si Financiar5 si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractanta pan5 la momentul depunerii Ofertei:
lei [introducer! sumo in cifre si litere din Propunerea Financiaraj, fare TVA, la
ofertam pretul total de
care se adauga TVA de
respectiv pretul unitar de

[intiroduceri suma in cifre si literd
lei f5r5 TVA/mp pentru cele trei tratamente, la care se adaug5 TVA de

lei pentru servicii de dezinsectie, si pretul unitar de
tratamente, la care se adaug5 TVA de

lei fare TVA/mp pentru cele dou5

lei pentru servicii de deratizare, platibile dupe receptia

serviciilor

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar c5:
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
1.
[introducer! detalii], comunicate !Ana la data depunerii Ofertelor si r5spunsurile la solicitarile de clarificari
publicate de Autoritatea Contractant5 ce reprezint5 documentele achizitiei comunicate de Autoritatea
Contractant5 in leg5tur5 cu procedura la care depunem Oferta;
am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceast5 Ofert5, prevederile legislatiei
2.
achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achizitiei, in special dar WS a se limita la Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
avem o intelegere complete a documentelor achizitiei comunicate, le acceptAm in totalitate,
3.
far5 nici rezerv5 sau restrictie, intelegem si accept5m cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile,
stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
dup5 ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere complete asupra
4.
acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru preg5tirea unei Oferte exacte si
5.
Oferta noastra a fost preg5tit5 land in considerare toate acestea;
am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoriatii Contractante, pe
6.
perioada pregatirii Ofertei, pana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
leg5tur5 cu si pentru realizarea activit5tilor in cadrul contractului;
suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si
7.
comercial asociata documentelor achizitiei si accept5m aceeasi responsabilitate MO de Autoritatea
Contractant5 in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi pregatit aceste documente;
am citit, am inteles pe deplin, acceptarn si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
8.
performant5 inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activit5tilor si transmiterea rezultatelor.
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Suntem de acord ca Oferta noastra se' ramana valabila pentru o perioada de
[introduceti numarul] 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 [introduceti denumirea complete') in aceasta procedura
declar ca 1. nu am fScut 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 se' anuntarn 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 [introduceti, Baca este aplicabil, denumirea complete' a
subcontractantilor ale caror capaCitati au fost utilizate pentru indeplinirea criteriilor de calificare] si a caror
resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie se' punem la dispozitie, in cazul in care
Autoritatea Contractanta solicits aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupe' aplicarea
criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport
solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre.
4. am citit si Inteles pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
fare' a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala" din contract si acceptarn
expres continutul lor si efectele lor juridice.
5. 'Ana la Incheierea si semnarea contractului de achizitie publics de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu
cornunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta [introduceti denumirea Autoritatii Contractante], prin
care Oferta noastra este stability castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizam
❑ depunem Oferta Alternative, ale carei detalii sunt prezentate Intr-un formular de Oferta separat, marcat
in mod clar "Ofert5 Alternative";
❑ nu depunem Oferta Alternative.

[Se bifeazo optiunea corespuneatoare.]
7. Intelegem ca Autoritatea Contractanta
a. nu este obligate' se' 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 obligate' se' accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta Oferta pe care o poate
primi.
c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuate prejudicii determinate de situatiile
mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o
astfel de situatie.
8. Confirmam ca" nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o
asociere, in calitate de subcontractant).
partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au
9. Precizam
caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul
comercial si dreptul de proprietate intelectualar

a

Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnica sau Propunerea Financiara

[introduceti numarul paginii, de la paragraful nr.... la paragraful nr. ...]
1.

.... [introduceti informatia]

2.

.... [introduceti informatia]
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De asemenea, precifarn c5 motivele pentru care p5rtile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea
Tehnica si din Propunerea Financiar5 sunt confidentiale sunt urm5toarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din
Propunerea Tehnic5 si din Propunerea Financiara sunt confidentiale

1.

.... [prezentati motivul]

2.

.... [prezentati motivul]

SemnStura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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