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SCRISOARE DE INTENT!
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza s- achizitioneze
servicii de restaurant — cina oficiala pentru evenimentul FORUM CULTURAL
TRANSFRONTALIER- OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI FINANTARE,

prin achizitie

directs si invita pe cei interesati sa depuna oferta 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 0232-235100-477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie directs;
4. Sursa de finantare: Buget propriu;
5. Cod CPV: 55300000-3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii
6. Valoarea estimata: 28.189,56 lei WA TVA (190,47 lei fara TVA/ persoana X148
persoane).
7. Referat de necesitate nr.23648/12.07.2021 si anexa.
8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
9. Data limits de depunere a ofertelor: 21.07.2021, ora 11.00;
10.Cerinte servicii de restaurant — cina oficiala pentru evenimentul FORUM
CULTURAL TRANSFRONTALIER- OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI
FINANTARE, solicitate in referatul de necesitate nr. 23648/12.07.2021 si anexa:
- servicii de restaurant — dna oficiala pentru aproximativ 148 persoane, interval orar
pentru servire 20:00-22:30, data 29 iulie 2021
-

Restaurant situat intr-o locatie eleganta;
Capacitate de parcare de minim 100 de locuri;
Capacitate de locare a celor 148 de invitati Intr-o gradina frumos amenajata;
Cu zona amenajata unde pot fi prestate momente artistice;

-

Cina va fi organizata In regim de servire individuals, la masa ;
1

Furnizorul va asigura personal specializat pentru servire si servicii complete si calitative,
raportat la cele 148 persoane participante;
-

Tinuta personalului va fi unitara, adecvat5 prestantei evenimentului;

-

Furnizorul trebuie sa ailD5 capacitatea de a realiza si servi 148 de portii simultan,
prezentate estetic, conform meniului agreat ;
Ofertantii vor prezenta doua variante de meniuri adecvate pentru o cina festiv5, precum si
o varianta de meniu post;
Mese pentru 6-8 persoane, cu aranjamente din flori naturale pe fiecare masa;
Desi situate in grading, mesele trebuie s5 alba protectie sau posibilitate de relocare in
caz de intemperii;

-

Scaune robuste, confortabile, tapitate;
Fete de masa si eventual huse de scaun cu accesorii in culori asortate;
Materialele folosite pentru fetele de masa, pentru husele scaunelor si accesoriile trebuie
sa fie de calitate;
Vesela (pahare, cesti de cafea, farfurii, tacamuri, etc) utilizata pentru eveniment va fi din
portelan/sticI5 (exclus produse de unica folosint5);

-

Prestatorul va desemna personal care s5 intampine, sä Indrume si sa Insoteasc5 invitatii
la mese;
Meniurile vor cuprinde gustare rece/calda, fel principal si desert ;

-

Preparatele vor fi de calitate superioara, proaspete si aspectuoase.
Detalii meniu:
- Gustarea rece/cald5 va contine minim sase component din carne, branzeturi si legume;
- Felul principal va contine mix de carne de calitate, asociat cu legume gatite sau sosuri

deosebite, mix salate;
- Fel principal din mix de legume pentru varianta vegetarian&
- Desertul va fi o prajitur5 festivaltort, inclusiv variants de post;
- Ofertele trebuie sa cuprind5 specialitati de paine, apa mineral& ap5 plata, soft drinks,
coffee&alcoolic — nelimitat pe toata durata evenimentului. Bauturile vor fi asociate cu felurile de
mancare si vor fi servite fiecarui invitat In parte, la solicitare.
Produsele si preparatele vor fi servite intr-un spatiu dedicat, respectiv gradina locatiei si
va fi pus la dispozitia participantilor pe durata specificat5. Alimentele vor fi manipulate exclusiv
de c5tre personalul ce va asigura servirea. Manipularea se va face exclusiv cu instrumente
adecvate, toate serviciile fiind prestate cu respectarea conditiilor impuse de actuala stare de
alerts si a contextului epidemiologic curent.
Ofertantul declarat castigator va organiza o sesiune de degustare a tuturor meniurilor
ofertate urmand ca, in urma acesteia, autoritatea contractant5 sa decida varianta final&
2

Numarul final de participanti va fi comunicat prestatorului de catre autoritatea
contractanta in scris (e-mail, fax sau adres5 predata direct cu semnatura de primire) cu minim
dou5 zile Inaintea evenimentului.
In functie de confirmarile primite ulterior perioadei mentionate, numarul de participanti va
putea fi comunicat prestatorului cu minim 24 de ore Inainte de Inceperea
Receptia acestui serviciu se va efectua in concordanta cu cerintele expuse sj cu numarul
de participant' transmis de calm autoritatea contractanta, fapt ce va fi consemnat in procesul
verbal de receptie.
Cerintele prezentate sunt cele minim acceptate.
11. Durata contractului este incepand de Ia data semnarii acestuia de catre ambele parti si
opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care ii produce. Durata de prestare a
serviciilor este in data de 29.07.2021.
12. Se va oferta pretul unitar in lei WA TVA (pe persoana) pentru serviciile de
restaurant — cina oficiala si pretul total in lei WA TVA si TVA explicitat separat;
13.Oferta va confine: propunere tehnica conform cerintelor de la punctul 10,
propunere financiara ( Formularul nr. 1 si ANEXA — Formular de oferta financial*

si

Formularul nr. 2 - Declaratie pe propria rispundere privind insusirea clauzelor

contractuale
14.Se anexeaza Formularul de oferta nr.1, ANEXA — Formular de oferta financiara,
Formularul nr. 2 - Declaratie pe propria raspundere privind insusirea clauzelor
contractual, Project contract de servicii de restaurant — cina oficiala.
15. Oferta de pret, avand mentiunea

„Pentru DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE-

Compartiment Achizitii Publice Directe", va fi depusa Ia registratura Consiliului
Judetean Iasi sau transmisa pe adresa de email: achizitii.publiceicc.ro, pana Ia data
limits de depunere a ofertelor.
DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminita MU$CHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legalitagi
in solidar cu intocrrytorul inscnsului

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
itm asum in totalitate responsabilitatea corectitudimi legalitatii
in solidar cu intocmitgrul inscrisului

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE,
Raluca Andre
imi asum responsabilitatea pentru fundamen
legalitatea intocm

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
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A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

Formularul nr. 1

FORMULAR DE OFERTA
Cate
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand scrisoarea de intentie pentru atribuirea contractului de achizitie publica de
servicii de restaurant — chid oficiala pentru evenimentul FORUM CULTURAL
TRANSFRONTALIER- OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI FINANTARE subsemnatii,
(denumirea / numele ofertantului/asocierii)
reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse
in scrisoarea de intentie mai sus mentionata, sa prestam serviciile pentru suma de
lei
lei fara TVA/ pe persoana, (suma in litere si in cifre), respectiv
fara TVA pentru cele 148 de persoane, la care se adauga TVA in valoare de
lei (suma in litere si in cifre), platibila dupa receptia serviciilor.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa" realizarn
(perioada in litere in cifre) zile.
prevederile contractuale in perioada de timp
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
(durata in litere
si cifre)
zile, respectiv pana la data de
(ziva/luna/anul), si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:

jj

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";

Ij

nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data

/

/
, in calitate de

, legal autorizat sa semnez

(semnatura)
oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
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ANEXA — FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA
Nr.crt.
1

Nr.
persoane
148

Pret persoana
(Lei Sal TVA)

Pret total lei
Tara TVA

TVA

Pret total lei
cu TVA

FORMULAR 2

Declaratie pe propria raspundere privind insusirea clauzelor contractuale

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea Si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamnd / Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatul
Imputernicit al

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

raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, Ca am citit si suntem de acord
Vara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazute in Scrisoarea de intentie privind
achizitia de servicii de restaurant — cina oficiala pentru evenimentul FORUM CULTURAL
TRANSFRONTALIER- OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI FINANTARE si consimtim ca,
In cazul in care oferta noastra este stability ca fiind castigatoare sa semnam contractul de
achizitie publica in conformitate cu prevederile din Scrisoarea de intentie si cu necesitatile
autoritatii contractante.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semnatura autorizata)
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PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de restaurant — cina oficiala - pentru evenimentul FORUM CULTURAL
TRANSFRONTALIER- OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI FINANTARE
nr.

data

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

Inregistrat sub nr.

s-a incheiat prezentul contract
1. Patine - clauza contractuala obligatorie
JUDETUL IAI - Consiliul Judetean Iasi, cu sediul in municipiul 14, Bld. Stefan cel Mare
§i Sfant, nr. 69, judetul 14, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal
, reprezentat prin Costel ALEXE, Pre§edinte,
4540712, cont trezorerie
in calitate de achizitor, pe de o parte,

0
, Nr. de inmatriculare la
, cod fiscal
cu sediul in
deschis la
, cont
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal
, reprezentata
, fax
e-mail
, telefon
in calitate de prestator, pe de alts parte.
, avand functia de
prin
2. Definitii - clauza contractuala obligatorie
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
achizitor 0 prestator - partite contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
a.
contract;
b. contract - prezentul contract §i toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,
actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor §i Prestator, care are ca obiect prestarea
de Servicii;
c.oferta - actul juridic prin care operatorul economic i§i manifests vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic intr-un contract de achizitie public& Contract de Subcontractare - acordul
incheiat In scris intre prestator si un tert ce dobandeste calitatea de Subcontractant, in
conditiile Legii 98/2016, prin care prestatorul subcontracteala Subcontractantului partea din
Contract in conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul;
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Personal - persoanele desemnate de catre Prestator sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;
e. Dispozitie - ordin/instructiune, document scris(a) emis(5) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele
Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
f. Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar Vara a se limita la:
planuri, regulamente, specificatii, desene, schite, modele, date informatice si rapoarte,
furnizate de Achizitor si necesare prestatorului in vederea realizarii obiectului Contractului;
g. Finalizare/Ajungere la termen este atunci cand Prestatorul:
i. a realizat toate activitatile stabilite prin Contract si a prezentat toate Rezultatele, astfel
cum este stabilit in planul de lucru;
ii. a remediat eventualele Neconformitati care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de calm
Achizitor, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate
prin referatul de necesitate nr. 23648/1207.2021
i. Forts majors - eveniment independent de controlul Pa rtilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face
imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pa rti si include calamitati, greve, sau alte
perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si once alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul Pa rtilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligent&
j. Inta :Were - once esec al prestatorului de a executa once obligatii contractuale in termenul
convenit;
k. Luna - luna calendaristica (12 luni/an);
I. Neconformitate (Neconformitati) - executia de slabs calitate sau deficiente care incalca
siguranta, calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si
care fac Rezultatele prest5rii serviciilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt
prevazute in prezentul Contract, precum si once abatere de Ia cerintele si de Ia obiectivele
stabilite in referatul de necesitate nr. 23648/12.07.2021
m. Penalitate - despagubirea in bani stability in Contract ca fiind platibila de catre una dintre
Pa' rtile contractante catre cealalt5 Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz
de neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin
raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului,
calculate de la data scadentei obligatiei pans la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, dupa caz,
'Ana data rezilierii contractului, fare" necesitatea dovedirii unui prejudiciu;
n. daune-interese — despagubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit datorita
neexecutarii, executarii cu intarziere sau necorespunzatoare, fara justificare sau, dup5 caz,
culpabile, a obligatiilor contractuale.
o. Pretul Contractului - Pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza si in conformitate
cu prevederile Contractului, pentru indeplinirea integrals si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin Contract;
p. Proces-Verbal de Receptie - documentul prin care sunt acceptate Serviciile prestate, prin
care achizitorul confirma/infirma prestarea Serviciilor in mod corespunzator de catre prestator si
c5 acestea au fost acceptate de calm Achizitor, atat din punct de vedere calitativ (respectiv din
punct de vedere al conformitatii serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) cat si din punct de
vedere cantitativ,
q. Rezultat/Rezultate - oricare si toate informatiile, documentele, rapoartele colectate si/sau
pregatite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitatilor desfasurate astfel cum
sunt acestea descrise in referatul de necesitate nr. 23648/12.07.2021
r. 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 electronice de
comunicare in cadrul Contractului;
s. Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Rezultatului prestarii
Serviciilor si de calitatea activitatii de prestare a serviciului care ar fi respectate de catre orice
prestator diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care presteaza servicii
similare si pe care prestatorul este obligat sa le respecte in prestarea tuturor Serviciilor incluse
in prezentul Contract;
d.

2/12

Proiect contract de servicii de catering—cina oficiala - pentru evenimentul FORUM CULTURAL TRANSFRONTALIEROPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI FINANTARE

t. zi - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment
on act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act on actiune nu se is in
considerare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a
termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat in
luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din ultima lung sau an corespunzatoare zilei in
care a inceput s5 curga termenul; clack in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in
care se incheie termenul nu exists o zi corespunzatoare zilei in care a inceput s5 curga termenul,
termenul se incheie Ia expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dace ultima zi a unui
termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legal& duminica sau sambata,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare. La calculul unui termen
exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile de mai sus, cu deosebirea
ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
u. „clauze contractuale obligatorii" - prevederi contractuale generale, specifice contractelor
de servicii, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice si tehnice care vor guverna
Contractul, cu respectarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice precum si a
celorlalte prevederi legate in vigoare in Romania si pe care achizitorul nu le poate negocia.
v. „clauze contractuale specifice" - prevederi contractuale suplimentare, amendamente si/sau
derogari de la „clauzele contractuale obligatorii" precum si alte clauze specifice prezentului
Contract, astfel cum sunt precizate de catre Achizitor. Eventualele propuneri de modificare a
clauzelor contractuale specifice se vor depune pe perioada derularii procedurii de atribuire,
respectiv in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare/anuntului de
participare simplificat, dupa caz si aprobarii raportului procedurii si se vor accepta de catre
achizitor numai in masura in care acestea nu vor fi in mod evident, dezavantajoase pentru
autoritatea contractant& Dupe semnarea contractului de calm ambele parti, toate clauzele
contractuale se vor supune principiului fortei obligatorii al contractului pentru partite contractante,
in limitele prevazute de lege.
w. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de la data intrarii sale in vigoare si
pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce, inclusiv perioada
de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
x. durata de prestare a servicillor — perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculate de la data de
incepere a prestarii serviciilor, astfel cum a fost comunicata prestatorului de catre Achizitor si
'Dana la finalizarea prestarii acestora, inclusiv prelungirile, daca este cazul, conform clauzelor din
prezentul Contract; in durata de prestare a serviciilor nu este incluse perioada in care se
efectueaza receptia serviciilor de catre achizitor.
y. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii, executarii cu
intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare - clauze contractuale specifica
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau orice referire Ia zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
3.3. - In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice si orice
organizatie avand capacitate juridic&
3.4. - Referintele la orice acte normative se considers a face referire si Ia orice alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta oblige nu numai la ceea ce
este expres prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau echitatea
le da obligatiei respective, dup5 natura sa.
4. Obiectul principal al contractului - clauze contractuale obligatorie
4.1. - Prestatorul se oblige sa" presteze servicii de restaurant - cina oficiala - pentru
evenimentul FORUM CULTURAL TRANSFRONTALIER- OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI
FINANTARE, conform referatului de necesitate nr. 23648/12.07.2021 §i a ofertei prezentate, in
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perioada convenita si in conformitate cu prevederile legale si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in contract pentru serviciile prestate si
receptionate, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
5. Pretul contractului - clauza contractuala obligatorie
5.1. — Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor,
lei, Ia care se adauga TVA in valoare de
conform ofertei, este de
lei, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2. — Pretul fara NA a prezentului contract este ferm pe toata durata contractului.
6. Durata contractului - clauza contractuala obligatorie
6.1. - (1) Durata prezentului contract este incepand de Ia data semnarii acestuia de calm
ambele parti si opereaza valabil intre parti de Ia data intrarii sale in vigoare si pana Ia epuizarea
conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce.
(2) Durata de prestare a serviciilor este in data de 29.07.2021.
7. Executarea contractului - clauza contractuala obligatorie
7.1. — Executarea contractului incepe dupe semnarea contractului de catre ambele parti, cu
respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
8. Documentele contractului - clauza contractuala obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt:
- referatul de necesitate nr. 23648/12.07.2021 si clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana Ia depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;
oferta;
- alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate Ia 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 ofertei sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
referatul de necesitate nr. 23648/12.07.2021, prevaleaza prevederile referatulului de necesitate nr.
23648/12.07.2021.
9. Obligatiile principale ale prestatorului - clauza contractuala obligatorie
9.1. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de restaurant — dna oficiala - pentru
evenimentul FORUM CULTURAL TRANSFRONTALIER- OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI
FINANTARE in data de 29.07.2021, Ia standardele si performantele prezentate in referatul de
necesitate nr. 23648/12.07.2021 si oferta, anexe Ia contract, in conformitate cu prevederile legislatiei
romanesti si comunitare din domeniu.
(2) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu detalierea operatiunilor prezentate
in referatul de necesitate nr. 23648/12.07.2021 si oferta, anexe la prezentul contract.
9.2. — (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termenele convenite prin prezentul
contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum si orice faze a acestora prevazuta a fi
terminate intr-o perioada stability in prezentul contract, trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeaza de 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 sens un act aditional,
orice intarziere in indeplinirea contractului conform termenele convenite prin prezentul contract da
dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalitati de intarziere.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

4/12

Project contract de servicii de catering—cina oficiala - pentru evenimentul FORUM CULTURAL TRANSFRONTALIEROPORTUNITATI DE DEZVOLTARE BSI FINANTARE

a) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezulta din incdicarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legdtura cu produsele achizitionate; §i
b) daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de Medicare rezulta din respectarea referatului de necesitate nr. 23648/12.07.2021 si
Intocmit de catre achizitor.
9.4. - Prestatorul este raspuniator atat de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de
prestare utilizate, cat §i de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
9.5. - Prestatorul se oblig5 sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele
§i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivd, cerute de §i pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta In contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract, astfel Meat s5 se asigure derularea eficientd a activitatilor.
9.6. - Prestatorul se obligd sa remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea achizitorului §i in
termenul indicat de acesta, orice deficientd in prestarea serviciilor cauzata de neindeplinirea
obligatillor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat sa respecte instructiunile transmise de calm achizitor, ca §i cum
acestea ar fi parte a contractului insu§i, clauzele prezentului contract find aplicabile in integralitate.
9.8. - Prestatorul ramane rdspunzator pentru orice Medicare a obligatillor sale contractuale §i
dupd incetarea contractului, pentru perioada prevazut5 in acest sens de legislatia romaneascd
aplicabild.
9.9. - Codul de conduits al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligatia de a actiona in orice circumstanta cu obiectivitate §i impartialitate,
ca un bun §i loial consilier al achizitorului, in conformitate cu regulile etice §i deontologice ale
profesiei sale, precum §i cu discretia necesard. In special, prestatorul se va abtine de la a face orice
declaratii publice in legdturd cu contractul sau serviciile prestate in cadrul acestuia fare aprobarea
prealabila in acest sens, in scris, a achizitorului, precum §i de Ia a se angaja in orice activitate care
vine in conflict cu obligatille asumate fata de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul
de a angaja achizitorul in orice fel Vara asentimentul scris al acestuia, obtinut in prealabil, §i va face
acest lucru cunoscut tertilor on de cate on este cazul.
(2) Prestatorul se obliga sa respecte §i s5 se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romane§ti relevante in vigoare, §i garanteald c5 personalul propriu §i dependentii acestora respecta
§i se conformeald acestor prevederi legale. De asemenea, prestatorul va respecta standardele
esentiale de mune& conventiile cu privire la libertatea de asociere §i negocieri colective, eliminarea
muncii fortate §i a discriminkii Ia locul de munc5 §i abolirea muncii copiiior.
(3) Pe intreaga duratd a contractului, prestatorul §i personalul acestuia vor respecta drepturile
omului §i libertdtile cetdtene§ti, §i se angajeaza s5 nu aduca atingere in nici un fel practicilor politice,
culturale i religioase din Romania.
(4) In cazul in care prestatorul §i/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau
dependentii sai, va primi sau accepta sa primeasca, §i/sau va oferi sau va accepta s5 dea sau sa
procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mad ca stimulent sau recompens5
pentru a face sau a nu face orice act, §i/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice persoand in
leg5tura cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urrna are dreptul de a
rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fart ca prin aceasta insd sa se aduca vreun
prejudiciu oricdror drepturi ca§tigate de prestator in baza acestui contract.
(5) Ratite efectuate de catre achizitor calm prestator in baza acestui contract reprezinta
singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul sa II °blind in legatur5 cu acest contract.
Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice comision, reducere, alocatie, plata
indirecta sau orice alt venit/beneficiu in legdtura cu sau ca rezultat al indeplinirii obligatiilor prev5zute
in acest contract.
(6) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor §i/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectuala §i/sau industrial& obtinute in executarea sau ca urmare a
executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza, publica sau transfera dup5 cum
considers necesar, fdra nici un fel de limitare geograficd sau de alts naturd.
(7) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei recievente, gratuitati sau
comision in legatura cu orice articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor §i/sau oricarui
alt drept de proprietate intelectuala §i/sau industrial& utilizat in cadrul sau pentru scopurile acestui
contract.
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(8) Executarea acestui contract nu trebuie sa dea nastere unor cheltuieli comerciale
neobisnuite. Dac5 astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de
a efectua orice verificari documentare st la fata Iocului pe care le considera necesare in scopul
analizarii existentei unor cheltuieli comerciale neobisnuite.
(9) Prestatorul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu contractul ca
avand caracter confidential — cu exceptia cazurilor in care acest lucru este necesar pentru buna
derulare a contractului atingerea obiectivelor acestuia - nu va publica sau dezvalui orice aspecte
ale prezentului contract si nu va divulga orice informatie obtinuta de Ia achizitor fara acordul prealabil,
in scris, at acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referire Ia acestea in
prestarea unor servicii pentru altii. In cazul in care exists divergente de opinie Intre prestator si
achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii
contractului, decizia achizitorului in aceste situatii este finals si neapelabila.
(10) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agentii acestuia se oblig5 sa mentina
secretul profesional pe intreaga durata a acestui contract si dupe incetarea acestuia. In acest sens,
afara de cazul in care achizitorul consimte in scris la aceasta, atat prestatorul, cat personalul, subcontractorii sau agentii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nici o informatie confidentiala
obtinuta sau descoperita pe durata contractului si nu vor face publice nici o informatie sau
recomandare formulate in executarea contractului sau ca rezultat at prestarii serviciilor. De
asemenea, prestatorul se obliga sa nu utilizeze informatiile furnizate lui sau obtinute pe parcursul
derularii contractului si/sau rezultatele studiilor, testelor cercetarilor desfasurate pe parcursul si in
scopul executarii acestui contract Intr-un mod care aduce sau este de nature a cauza prejudicii
achizitorului.
9.10. - Conflictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie
care are sau poate avea ca efect compromiterea executdrii acestui contract in mod obiectiv
impartial. Asffel de situatii pot aparea ca rezultat al 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 intr-o
situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat si fara nici un
fel de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului ski care se afla Intr-o astfel
de situatie.
(3) Prestatorul se va abtine de Ia orice legaturi relatii, comerciale sau de alts nature, care
au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului ski. In cazul in
care prestatorul nu poate mentine aceasta independent& achizitorul are dreptul de a rezilia
contractul, fara obligatia notificarii formale a prestatorului
Vara a aduce atingere dreptului
achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.
(4) Achizitorul iii rezerva dreptul de a verifica dace masurile luate de prestator in conformitate
cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare dac5 va
considera necesar.
10. Obligatiile principale ale achizitorului -clauza contractuala obligatorie
10.1. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
receptionate.
10.2. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in conformitate cu prevederile
clauzei 11.
10.4 Caracterul public at contractului — clauza contractuala specifics
(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 legii, achizitorul nu are dreptul de a face cunoscute
aceste documente fara acordul scris al prestatorului, cu exceptia cazului in care;
6/12

Project contract de servicii de catering—dna oficiala - pentru evenimentul FORUM CULTURAL TRANSFRONTALIEROPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI FINANTARE

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sä fi fost primita de Ia cealalta parte
contractanta sau;
b) partea contractanta a fost obligate in mod legal sa dezvaluie informatia sau;
c) informatia este folosita in scopul pentru care a fost incheiat prezentul contract.
11. Modalitati de plata - clauza contractuala obligatorie
11.1 - (1) Achizitorul se oblige sa plateasca pretul catre prestator in termen de cel mult 30
de zile calendaristice de Ia receptie in conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013.
(2) - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda evens prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor legale in vigoare
si ale art. 21 al prezentului contract.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor - clauza contractuala
obligatorie
12.1. — In cazul in care, din vine sa exclusive, prestatorul nu isi indeplineste, isi indeplineste cu
intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a
percepe penalitati o sums echivalenta cu o cora procentuala din pretul contractului ramas de
executat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de executat pe fiecare zi intarziere pana
Ia lndeplinirea efectiva a obligatiilor sau pana la rezilierea prezentului contract, dupe caz.
12.2 - In cazul in care, din vine sa exclusiva, achizitorul nu reu§e§te s5-§i execute obligatiile
asumate prin contract, atunci va achita ca penalitati, o sums echivalenta cu o cots procentuala din
pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul contractului ramas de achitat pe
fiecare zi intarziere, '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 part, in
mod culpabil §i repetat, d5 dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat §i 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, fare nicio compensatie, dace acesta din urrna cid faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita 0115 Ia data denuntarii unilaterale a contractului.
12.6. - Achizitorul i§i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului, lard nicio compensate, in conditiile in care achizitorul, din motive temeinice,
nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. In acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 'Ana Ia data denuntarii
unilaterale a contractului.
13. Garantia de buna executie a contractului - clauza contractuala obligatorie — nu este cazul
13.1. —(1) Prestatorul se oblige s5 constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5% din pretul contractului, exclusiv NA, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului de calm ambele part.
- (2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
conform Documentatiei de atribuire a contractului de servicii. In cazul in care valoarea garantiei de
buna executie este mai mica de 5.000 de lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepts
constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.
(3) In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publics se suplimenteafa
valoarea acestuia, contractantul are obligate de a complete garantia de buna executie in corelatie
cu noua valoare a contactului de achizitie public&
(4) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la
finalizarea serviciilor.
(5) Daca termenii garantiei de buns executie specifica data de expirare a acesteia, iar prestatorul nu
este indreptatit Ia aceasta, cu 15 de zile inainte de data de expirare a garantiei, prestatorul va
prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi receptionate.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand
pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publics, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
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contractantul nu ist indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buns executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
13.3. — Achizitorul se obliga, conform prevederilor legale, sa restituie garantia de buns executie
in termen de 14 zile de Ia data finalizarii tuturor obligatiilor prezentului contract de servicii, daca nu
a ridicat pana Ia acea data pretentii asupra ei.
13.4 — In cazul in care prestatorul nu constituie garantia de buns executie in termen de 5 zile
lucratoare de Ia data semnarii contractului de calm ambele parti contractante, autoritatea
contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio alta formalitate
prealabila de punere in intarziere.
14. Alte responsabilitati ale prestatorului - clauza contractuara specifica
14.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu referatul de
necesitate nr23648/12.07.2021 si oferta, anexe Ia prezentul contract.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, echipamentele si orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie definitive, cerute de
si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil 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 metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
15. Alte responsabilitati ale achizitorului - clauza contractuala specifica
15.1. - Achizitorul se obliga sa pund Ia dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta Ie-a cerut in oferta, in cadrul prezentului contract si pe care le considers necesare
indeplinirii contractului.
16. Receptie §i verificari - clauza contractuala obligatorie
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din referatul de necesitate nr. 23648/12.07.2021 si oferta, anexe Ia
prezentul contract.
(2) Prestatorul va prezenta Ia solicitarea achizitorului stadiul derularii contractului.
16.2. — (1) Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si cu
reglementarile legate in vigoare. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului
identitatea reprezentantilor sai imputerniciti care vor efectua verificarile.
(2) Receptia serviciilor efectuate de catre prestator se efectueaza in termen de 15 zile de Ia
finalizarea prestarii serviciilor.
(3) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de catre
Directia Tehnica si Investitii — Serviciul Logistic prin comisia numita prin dispozitie de catre
Presedintele Consiliului Judetean Iasi,.
16.4 — Directia Tehnica si Investitii-Serviciul logistic, prin comisia numita prin dispozitie de
calm Presedintele Consiliului Judetean Iasi, va urmari si va Indeplini, in numele achizitorului, toate
activitatile necesare realizarii obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului
prezentului contract, va semnala orice incident in executare si va transmite Directiei Achizitii Publice
documentul constatator in maxim 3 zile de Ia inregistrarea acestuia. Documentul constatator poate
fi emis unui subcontractant Ia solicitarea acestuia si numai in cazul prezentarii contractului de
subcontractare si a receptiilor aferente.
16.5. - Directia Tehnica si Investitii-Serviciul logistic, prin comisia numita prin dispozitie de calm
Presedintele Consiliului Judetean Iasi, va initia toate demersurile legate aferente organizarii si
efectuarii receptiei prestatiilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului,
procesul - verbal de receptie.
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17. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare - clauza contractuala specifica
17.1. - Prestatorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor astfel incat sa asigure
indeplinirea obligatiilor contractuale.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dace este cazul, oricare faze a acestora
prevazute a fi terminate intr-o perioada stability in termenul contractului trebuie finalizate in termenul
convenit de WI.
17.3. - Daca pe parcursul Indeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioada de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
17.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intarziere in indeplinirea contractului cid dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.
18. Ajustarea pretului contractului - clauza contractuala obligatorie
18.1. - Pentru serviciile prestate, platiile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in oferta, anexa Ia contract.
18.2. - Pretul prezentului contract fail TVA este ferm pe intreaga durata de executare a
prezentului contract.
19. Incetarea contractului. Pact comisoriu - clauza contractuala obligatorie
19.1. - Prezentul contract inceteaza prin ajungerea la termen, prin executarea, de catre ambele
part a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a
disparitiei, fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum acesta
este definit in legislatia aplicabila.
19.2. - In plus fata de motivele 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 alte formalitati §i fara interventia vreunei autoritati sau instante
de judecata, in cazul in care prestatorul:
a)
intra in stare de faliment on lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este
Intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b)
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la
litera a);
c)
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatore§ti, pentru o fapta care a
adus atingere eticii §i/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de grave abateri de la conduita
profesionala, dovedite de achizitor prin orice mijloace permise de lege;
a fost condamnat, prin hotarare definitive a unei instante judecatore§ti, pentru frauds,
d)
coruptie, implicare intr-o organizatie criminals sau orice alts activitate ilegala prin care sunt aduse
prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e)
a fost declarat vinovat de incalcarea gravy a obligatiilor contractuale ca urmare a unei alte
proceduri de licitatie sau atribuire de grant, finantata din bugetul Uniunii Europene;
f)
este afectat de transformari de ordin organizational, prin care sunt modificate statutul juridic,
obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu exceptia cazurilor in care astfel de modificari sunt
acceptate printr-un act aditional la prezentul contract;
g)
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care impiedica executarea
corespunzatoare a prezentului contract;
h)
nu furnizeaza garantiile §i/sau asigurarile solicitate sau garantul/asiguratorul nu iii poate
respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu iii indepline§te obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuza sau neglijeaza sa duce Ia indeplinire instructiunile emise de catre achizitor sau
solicitarea transmisa de acesta de a remedia orice executare necorespunzatoare a obligatiilor sale
contractuale, prin care se afecteaza prestarea corespunzatoare §i in termenele prevazute a
serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, desi a
fost notificat de achizitor;

9/12

Project contract de servicii de catering—dna oficiala - pentru evenimentul FORUM CULTURAL TRANSFRONTALIEROPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI FINANTARE

m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de faliment inainte
de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de catre achizitor a rezultatelor prestatiilor este gray compromise ca urmare a
Intarzierii prestatiilor din vina prestatorului.
19.3. - In oricare din situatiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie direct, fie
prin Incheierea unor alte contracte/acorduri cu terte parti, costurile respective fiind imputabile
prestatorului.
19.4. - Imediat dupa primirea notificarii de reziliere a contractului, prestatorul va Iua toate masurile
necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o maniere prompts i organizata, in a§a fel
Incat costurile sä fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat sa efectueze nici o alta plata catre prestator !Ana la finalizarea
serviciilor, dupa care are dreptul de a recupera de Ia prestator toate costurile suplimentare aferente
prestarii serviciilor respective, sau, dupa caz, va plati prestatorului orice sume restante.
19.6. - In cazurile in care achizitorul considera contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzatoare din partea prestatorului, va fi Indreptatit sa perceapa de la prestator dauneinterese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe prestator
in situatia de a nu putea presta serviciile;
b) — achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
19.8. - Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, aceleasi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata serviciilor receptionate pana in acel moment.
19.9. - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila §i fara interventia vreunei autoritati sau
instante de judecata
19.10. - Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica,
in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul, conform art. 223 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, de a denunta unilateral un contract de achizitie publica, de plin
drept, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fart necesitatea unei alte formalitati §i fall
interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in perioada de valabilitate a acestuia in una
dintre urmatoarele situatii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta §i care a fost constatata printr-o decizie a
Curti' de Justitie a Uniunii Europene.
c) prestatorul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate aitfel
decat in cazurile §i conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20. Amendamente- clauza contractuala obligatorie
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi prevazute la data Incheierii
contractului.
20.2. - Partite contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii §i conditiile prevazute prin acest
contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cre§terea pretului contractului si nu poate fi
realizata dupa expirarea termenului prevazut Ia 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 §i, dupa caz, a
factorilor de evaluare care au stat la baza declararii ofertei ca§tigatoare a prestatorului.
20.5 — (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte de
expirarea termenului de prestare initial.
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(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu necesita
a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de receptie sau plata
se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat lard organizarea unei noi proceduri de atribuire
numai in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se publics in SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege in
a§a fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depa§easca pragurile prevazute
de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de participare sau a
unui anunt simplificat sau s5 fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decat cea aplicata
pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate alffel decat
conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice se
in cazurile
realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice.
21. Cesiunea - clauza contractuala obligatorie
21.1 - Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute
ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
21.2 — (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, Ia solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind pretentiile la daune pe care lear putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor legate' de partea/partile din contract care sunt
Indeplinite de catre ace§tia se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare.
22. Forta majors - clauza contractuala specifica
22.1. - Forte majors este constatata de o autoritate competenta.
22.2. - Forte majors exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar Vara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pans la aparitia acesteia.
22.4. - Partea contractanta care invoca forte majors are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat §i in mod complet, producerea acesteia §i s5 is orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
22.5. - Partea contractanta care invoca forte majors are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia incetare.
22.6. - Dace' forte majors actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte part' incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solutionarea Iitigiilor - clauza contractuala specifica
23.1. - Achizitorul §i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
23.2. - Dace', dupe' 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, achizitorul prestatorul nu reu§esc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual& fiecare poate solicita ca disputa s5 se
solutioneze de calm instantele judecatore§ti competente.
24. Legea aplicabila §i limba care guverneaza contractul - clauza contractuala obligatorie
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romans. Limba de comunicare intre prestator
§i achizitor este limba romans, cu exceptia cazului in care partile convin in scris, la inceputul
contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
24.2 Legea care guverneaza acest contract §i in conformitate cu care contractul este interpretat
este legea romans.
25. Comunicari - clauza contractuala specifica
25.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
s5 fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat §i in momentul
primirii.
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25.2. - Comunicarile Trite parti se pot face Si prin telefon, servicii postale, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi object, transmise in temeiul prezentului
contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr. de fax sau adresa de e-mail,
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de la data transmiterii si nu
de la data confirmarii de priMire.
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