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CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi
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Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

Scrisoare de intenţie
Judeţul laşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean laşi intenţionează să achizi iioneze
Servicii de
elaborare expertiz ă tehnică pentru constructia „Zid de sprijin si imprejmuire", Centrul Militar
Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.20, municipiul lasi, judetul lasi prin achiziţie directă şi invită pe
cei interesaţi să depună oferte în acest sens.
1. Denumirea autorităţii contractante: Judeţul laşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean laşi, B-dul Ştefan cel Mare ş
i Sfânt nr. 69, cod 700035,
municipiul laşi, telefon 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicată: achiziţie directă;
4. Sursa de finanţare: Bugetul propriu al Consiliului Judeţean laşi.
5. Valoarea estimată: 3235,29 lei fără TVA;
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7. Cod CPV: 71319000-7 — Servicii de expertiză (Rev. 2);
8. Durata contractului de Servicii de elaborare expertiz ă tehnică
pentru constructia „Zid de
sprijin si imprejmuire", Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.20, municipiul
lasi, judetul lasi va fi incepănd de la data semnării acestuia şi se finalizează
la data îndeplinirii
obligaţiilor contractuale în sarcina părţilor. Durata de prestare a serviciilor este de 30 de zile de la
data înscrisă în ordinul de începere a serviciilor.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertelor.
10. Data limită de depunere a ofertelor: 28.10.2021, ora 10.00.
11. Condiţii contract: Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui în cuantum de 5% din
preţul contractului ce urmează a fi atribuit, exclusiv TVA, conform clauzelor din proiectul de
contract. (Formular 6— model de scrisoare de garanţie de bună execuţie).
12. Oferta va conţine: Formularele nr. 1 şi nr. 2, propunere tehnică şi propunere financiar
ă.

Propunerea tehnică va respecta cerinţele solicitate prin caietul de sarcini, va detalia modul
de îndeplinire a acestora şi va conţine toate documentele solicitate prin caietul de sarcini
nr. 31825/16.09.2021.
În cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta şi următoarele documente:
- Declaraţie pe proprie răspundere privind insuşirea clauzelor contractuale — formular 3;
- Declaraţie pe propria răspundere prin care ofertantul declară că la elaborarea ofertei sale a
ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii - formular 4.
Propunerea financiară va cuprinde următoarele documente:
- Formularul de ofertă — formularul 5.
- centralizator întocmit conform tabelului nr. 4 din caietul de sarcini nr.
31825/16.09.2021.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, cu TVA explicitat separat.
13.Ofertele vor fi transmise la Registratura Generală în format tipărit prin servicii poştale/de
curierat/prin livrare directă la: sediul Consiliului Judeţean laşi din Bd-ul Stefan cel Mare şi Sfânt nr.
69, laşi, - Registratură — Camera 101, parter, cod poştal 700075, România, astfel: LUNI — JOI: 08 —
16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publice@icc.ro,
până la data limită de depunere a ofertelor.
14.Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Judeţean lasi www.icc.ro secţiunea „Achiziţii publice - Licitaţii", de pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, secţiunea
Publicitate-anunţuri sau poate fi obţinută în format electronic de la sediul autorităţii contractante,
Judeţul laşi - Consiliul Judeţean laşi, Direcţia Achiziţii Publice.
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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUI E
a contractului de achizitie publică de
Servicii de elaborare expertiză tehnică pentru constructia „Zid de sprifin si
imprejmuire", Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.20,
municipiul laşi, judeţul laşi

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUŞCHERU
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalitătii,
în solidar cu întocmitorul înscrisului

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
a contractului de achiziţie publică de
Servicii de elaborare expertiz ă tehnică pentru constructia „Zid de sprijin si
imprejmuire", Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.20,
municipiul laşi, judeţul laşi

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii,
în solidar cu Mtocm,brul înscrisului

CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE,
Caty lonela Costin
imi asum responsabilitatea pe u fundamentarea,
corectitudinea,legalitatea 7ntoqrfihii estui inscris oficial
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Documentaţia de atribuire se structurează astfel:
• SECŢIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECŢIUNEA II - Proiectul de contract conţinând clauzele
contractuale obliga torii.
• SECŢIUNEA III - Formulare şi modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini
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Caiet de Sarcini
pentru
achizitionarea serviciilor de proiectare
" Expertiză tehnică pentru construţia „ Zid de sprijin şi împrejmuire "
Centrul Militar Zonal lasi"
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1.1. Informaţii despre Autoritatea COntractantă
Tabelul nr. 1
Nr,
Informaţie
Detaliere
Autoritate Contractantă:
Judetui Iasi -- Constitul Judetean Iaşi
denumire, adresa, pagina web
B-dul Steran cel Mare şi Sfăht, nr.69, Iaşi,
1
www,icc.ro
2
3
4

Mislune
Sectorul de activitate
Activitate principală/atributia
principală

5

Activităttle/atnbuttile Autontătit
Contractante care sunt afectate
/influentate de rezultatul
Contractulut ce urmează a fi
atributt (direct sau indirect)

Dezvoltarea' Judetului Iaşi
AdmIntstraPa public‘ă
COnSihul
Judetean.
este
autoritatea
Adrninistratiei Publice Locale, care coordohează
activitatea Consilillor locale şi a Constitului
municipal
în
vederea
asigurărli
bunei
desfăsurărl a serviciiior publice ale judetuluE
Activitatea de urniănre a cOrhpOrtărif îh timp a
construcţillor din domeniul pubilc al Judetului
Iaşi

1.2. Informaţii despre contextul care a ~erminat achiziţia
Consiliul Judetean Iaşi are în proprietate Imobtiul din str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.
20, în componenta căruia este constructla Zid spr(ţIn şl imprejmuire, care se află în
avansată stare de degradare.
Având în vedere obhgai iile şi răspunderile proprletarllor clăchnior stlpulate
- Normativul P130/1999 privind urmarirea comportăni in timp a constructillor, art.5.2, lit.
e) "comandă expertize tehnice la construcţille la care s-a depăşit durata de servIciu,
cărora ii se schimbă destinaţta sau condiţille de exploatare, precum şl la cele la care se
constată deficienţe semnificative in cadrul urmă ririi curente sau speciale";
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţli, actualizată prin Legea nr. 163/2016,
art.27, lit.a, "efectuarea la timp a lucră nlor de întreţinere şi de reparaţii care le revin,
prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şf rezultate din
activitatea de urmărire a comportăriş în timp a construcţhior" si ht. c) "asigurarea
urmărlrii comportăril în timp a construcţiilor, conform prevedetilor din cartea tehnică şi
reglementărilor tehnIce";
OG 20/1994 privind masun pentru reducerea risculul selsmic al construchtlor existente,
art.2, lit a) "urmarirea comportarli in exploatare a constructlitor din propnetate sau din
admintstrare"
lit b) "experhzarea tehnica, de catre expertl tehnIct atestatl pentru
cerinta fundamentaiă rezistentă mecanlcă şi stabilitate, a constructillor existente care
prezintă niveluri insuficlente de protectle la actiuni seismice, degradart sau avarierl in
urma unor achunt seismice in vederea Incadraril acestora in clasa de nsc setsmic st
fundamentăril măsunlor de Interventle".
S-a propus elaborarea experhzelor tehnice pentru aceste clădiri.
Prin Hotărârea Consthulul Judetean Iaşi nr.116/21.04.2021 privmd rectificarea
bugetului generai ai judetului Iaşi pe anul 2021 s-a cuprins suma de 3850 lei (cu TVA)
pentru expertiză tehnica constructia Zid sprijIn si imprejmuire.
Situatia existenta (date tehnice)
Zid de sprijin si imprejmuire
Anul construiril — Aproxirnativ 1965 — 1970
Suprafaţa construită - 161 mp
Inaltime - 2,30 m
Fundaţie piatră, zidărie cărămidă
Nu există cartea tehnică a construcţieL
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2. Descrierea servicillor solicitate
2.1. Serviciile solicitate
Următoarele activităti trebuie reallzate de Contractant în cadrul Contractului ce
rezultă din această procedură:
Tabelul nr. 2
v,i

1

Expertiză tehnică

1134 a.
Zid de spr111n şi imprejmuire

Toate activitătile trebuie realizate cu respectarea legislatiel şi a reglementarilor tehnice în
Vigoare, aplicabiie specificului oblectIvului de investitii.
Expertui tehnic va tine cont în pretul ofertei de necesitatea intocmiril studiulul geotehnic
pe amplasament, de prelevărtle de probe, de Incercărlie pe materiale. Nu se solicită
defalcarea pretului pe componente.
Documentatiile se vor preda In 3 exemplare originale şi pe supOrt electronic, 1 exempiar
CD.
3. Locui şi durata desfăşurăril actIvItătilor
3.1. Locul desfăşurărli actIvitătilor
Activită tIle solicitate prin prezentul Caiet de Sarclni se vor realiza la sedlul Contractantulul
şi la amplasamentul obiectivului.
Pentru desfăşurarea activită tilor în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de
asIgurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia în materie de muncă şi protectia
muncii.
3.2. Date de început şi de inchelere a serviciiior şi modalităti de plată
Autorltatea Contractantă Intentionează începerea servlcIllor, imediat după semnarea
Contractului şi constituirea garantlel de bună executie, prin ordin de începere a servicillor.
Durata prestării serviciilor va fl cea deciarată în ofertă.
La finalizarea serviclilor documentatiiie se vor depune cu adresă de înaintare şi proces
verbai de predare primire la Reglstratura Generală a C.onsillului Judetean Iaşi.
Plata aferentă servicillor se va face în termen de cel mult 30 zlle după receptia
documentatillor de către autorltatea contractantă, în baza facturii emlse şi a procesului
verbal de receptie.
Durata estimată a prestării servIcillor este de maximum 30 zile.
4. Resurseie necesare/personal specializat pentru realizarea activită thor tn
Contract
4.1. Atestări solicitate
Pentru realizarea activitătilor în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează
că sunt necesare anumite domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii
Tabelul nr. 3
Categorle de profesii/domeniu al specializării
Expert tehnic - atestat MDRAP / domeniul Al

Număr necesar
1

Legendă
MDRAP
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Admlnistratiei Publice / MDRT (Mlnisterul
Dezvoltărli Regionale şi Turismului)
5. Mod de prezentare a propunerii financiare şi tehnice
Pagina 4 dln 5
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Propunerea financiară
Tabel nr.4
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Expertiză tehnică Zid sprijin şi
împrejmulre

propunerea tehnică va conţine :
✓ Metodologia de lucru: descrierea activităţilor necesare pentru elaborarea
expertizei tehnice sl a studlului geotehnic precum şi modul in care operatorul
economfc ofertant si-a asigurat accesul la servlcllle acestora - resurse proprii sau
externalizare;
✓ Lista cu personalul specializat pentru realizarea activităţilor dln contract,
conform tabelului nr.5 .
Tabel nr.5
Modalitatea prin
Pregatire/Experienţă/
Pozitia
in
proiect-contract
/
care
ofertantul isi
Nr.
documente
descrierea
sarclnllor
care
ii
asIgură
accesul la
crt.
doveditoare
revin in derulare contract
servicille
specialistuluf
1

Realizează expertlza tehnică

Expert tehnic

Se vor prezenta,în cople, atestări / autorizaţii, după caz, pentru personalul
declarat pe categorie/ domeniu de expertiză solicitat, care să fie valabile pe
parcursul derulării contractului de projectare
Persoanele nominalizate ca responsabife pentru îndeplinirea contractului, dacă va fl cazul,
se pot înlocui cu altele, cu respectarea cerinţelor minIme Impuse, numai dln motive
oblective, cu acordul scris al autorităţii contractante, în conformitate cu prevederile din
caietul de sarcini.

6. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractulul
Autorltatea Contractantă va consIdera servicIlle din cadrul Contractului finafizate în
momentui incheierll procesulul verbal de recepţie.
7. Evaluarea performanţel Contractantului
Se va face la eliberarea documentului constatator privind informaţille referitoare la
IndeplInlrea obllgaţidor contractuaie de către contractant.

Administrator public al Judeţului laşi
Stefan-Andrei CAZAC
Director Executiv,
logen GiNJU
Iml asumin totalltate responsabIlltateat rectItudInII Ş I
IegalităSllPnsolltarcu lotoc oru scrlsulul

Intoornit,
Mlhal Ovidiu IONESCU
Iml asum resPonsabilitatea pentru
fundamentareacorectitudinea,legatftatea Intocmirkl
acestul inscris ofi
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SECŢIUNEA II - Proiectul de contract
conţinând clauzele contractuale
obligatorii.

Proiect contract de servicii de elaborare expertiză tehnică pentru constructia Zid de sprijin şi imprejmuire, Centrul Militar Zonal,
str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, laşi

ROMÂNIA
JUDETUL IAŞI
CONSILIUL JUDETEAN IAŞI

Bufevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. de exemplare: 1
Exemplar nr. 1

PROIECT CONTRACT DE SERVICII
de elaborare expertiză tehnică pentru construcţia "Zid de
sprijin şi imprejmuire", Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M.
Cantacuzino nr. 20, lasi
nr.

data

În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice,
In temeiul Raportului achiziţiei directe de servicii de elaborare expertiză
tehnică pentru constructia "Zid de sprijin şi imprejmuire", Centrul Militar Zonal, str.
Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, laşi inregistrat sub nr.
s-a încheiat prezentul contract
1. Părţile
JUDETUL IAŞI - Consiliul Judetean lasi, cu sediul în municipiul laşi, Bld. Ştefan
cel Mare şi Sfânt, nr. 69, judeţul laşi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax
0232/210336, cod fiscal 4540712, cont trezorerie
, reprezentat
prin Costel ALEXE, Preşedinte, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi
cu sediul în
, cod fiscal
, Nr. de
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal
, cont
deschis la
, telefon
, fax
e-mail
reprezentată prin
, având funcţia de
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. -1n prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;

1/17
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Proiect contract de servicii de elaborare expertiză tehnică pentru constructia Zid de sprijin şi imprejmuire, Centrul Militar Zonal,
str, Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, laşi

b. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale, cu titlu oneros, asimilat, potrivit
Legii, actului administrativ, incheiat în scris, intre Achizitor şi Prestator, care are
ca obiect prestarea de Servicii;
c. Documentaţie de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele,
criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici
o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale
achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire,
inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale
propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi,
informaţiile privind obligaţille generale aplicabile;
d. Ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta
cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente
stabilite prin documentaţia de atribuire;
e. Contract de Subcontractare - acordul încheiat în scris între prestator şi un terţ
ce dobândeşte calitatea de Subcontractant, in condiţiile Leqii 98/2016, prin care
prestatorul subcontractează Subcontractantului partea din Contract in
conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul;
f. Personal - persoanele desemnate de către Prestator sau de către oricare dintre
Subcontractanfi pentru indeplinirea Contractului;
g. Dispoziţie - ordin/instrucţiune, document scris(ă) emis(ă) de Achizitor pentru a
completa şi/sau modifica prevederile Contractului cu respectarea prevederilor
acestuia şi în limitele Leqii 98/2016 şi a normelor de aplicare a acesteia;
h. Documentele Achizitorului - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod
direct sau implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar
fără a se limita la: planuri, regula mente, specificaţii, desene, schiţe, modele, date
informatice şi rapoarte, furnizate de Achizitor şi necesare prestatorului in vederea
realizării obiectului Contractului;
i. Finalizare/Ajungere la termen este atunci când Prestatorul:
i. a realizat toate activităţile stabilite prin Contract şi a prezentat toate
Rezultatele, astfel cum este stabilit în planul de lucru;
a remediat eventualele Neconformităţi care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor
de către Achizitor, în vederea obţinerii beneficiilor anticipate şi îndeplinirii
obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini;
j. Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părti/or, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii
Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi
include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui
inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii,
alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile,
explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părfilor
şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă;
k. intărziere - orice eşec al prestatorului de a executa orice obligaţii contractuale în
termenul convenit;
I. Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
m. Neconformitate (Neconformităti) - execuţia de slabă calitate sau deficienţe care
încalcă siguranţa, calitatea sau cerinţele tehnice şi/sau profesionale prevăzute de
prezentul Contract şi care fac Rezultatele prestării serviciilor necorespunzătoare
scopurilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Contract, precum şi orice
abatere de la cerinţele şi de la obiectivele stabilite în Caietul de Sarcini.
n. Penalitate - despăgubirea în bani stabilită în Contract ca fiind plătibilă de către una
dintre Părţile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din
Contract, în caz de neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de Indeplinire cu
intarziere a obligaţiilor prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt
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stabilite prin Documentele Contractului, calculată de la data scadenţei obligaţiei până
la indeplinirea efectivă a obligafiilor sau, după caz, pănă data rezilleni contractului,
fără necesitatea dovediril unui prejudiciu;
o. daune-interese— despăgubirile in bani reprezentand repararea prejudiciului suferit
datorită neexecutării, executării cu intarziere sau necorespunzatoare, fără justificare
sau, după caz, culpabile, a obligatiilor contractuale.
p. Preţul Contractului Preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza şi în
conformitate cu prevederile Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract;
q. Proces-Verbal de Recepţie - documentul prin care sunt acceptate Serviciile
prestate, prin care achizitorul confirmă/infirmă prestarea Serviciilor în mod
corespunzător de către prestator si că acestea au fost acceptate de către Achizitor,
atât din punct de vedere calitativ (respectiv din punct de vedere al conformitătii
serviciilor cu prevederile caitului de sarcini) cât şi din punct de vedere cantitativ,
r. Rezultat/Rezultate - oricare şi toate informaţiile, documentele, rapoartele colectate
şi/sau pregătite de prestator ca urmare al/ale Serviciilor prestate/activitătilor
desfăşurate astfel cum sunt acestea descrise în Caietul de Sarcini;
s. Scrfs(ă) sau fn scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit,
reprodus şi comunicat ulterior, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin Mijloace
electronice de comunicare în cadrul Contractului;
t. Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea Rezultatului
prestării Serviciilor si de calitatea activitătii de prestare a serviciului care ar fi
respectate de către orice prestator diligent care posedă cunoştintele şi experienţa unui
expert care prestează servicii similare si pe careprestatorul este obligat să le respecte
în prestarea tuturor Serviciilor incluse în prezentul Contract;
u. Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor,
ră spunzând în fata contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor
necesare în acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de
materiale/bunuri în cadrul unui contract de achizitie publică nu este considerată
subcontractare în sensul prezentei legi;
v. zi - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile
lucrătoare; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la
un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se produce respectivul
eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare. Termenul exprimat în zile începe
să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat în luni sau ani începe să
curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei
ore a zilei care reprezintă ziva din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a
început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna
în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să
curgă termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de
sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore
a următoarei zile lucrătoare. La calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se
aplică în mod corespunzător dispozitille de mai sus, cu deosebirea că zilele
nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
w. durata contractulul — 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
il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele
sale.
y. durata de prestare a
perioada, exprimată în ani/luni/zile, calculată de
la data de începere a prestării serviciilor, astfel cum a fost comunicată prestatorului
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de către Achizitor si până la finalizarea prestării acestora, inclusiv prelungirile, dac
ă
este cazul, conform clauzelor din prezentul Contract; în durata de prestare a serviciilor
nu este înclusă perioada în care se efectuează recepţia serviciilor de către achizitor.
z. prejudiciu — consecintele păgubitoare suportate ca urmare a a neexecutarii,
executarii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale.
3. Interpretare
3.1. - in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2. - Termenul "zi" ori ''zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice
dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3. - În prezentul contract, cu excepţia situaţillor când contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane
fizice/juridice şi orice organizaţie avănd capacitate juridică.
3.4. - Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte
acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
3.5. - Cu excepţia cazului cănd se prevede altfel in contract, acesta obligă nu numai
la ceea ce este expres prevăzut prin clauzele sale, ci şi la toate urmările pe care legea,
obiceiul sau echitatea le dă obligaţiei respective, după natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de elaborare expertiză tehnică
pentru construcţia "Zid de sprijin şi imprejmuire", Centrul Militar Zonal, str. Arh.
G.M. Cantacuzino nr. 20, laşi, conform caietului de sarcini şi a propunerii tehnice
prezentate, în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile legale si cu obliga
ţiile
asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în contract pentru serviciile
prestate şi recepţionate, în condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul
contract.
5. Preţul contractului
5.1. — Preţ ul convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil prestatorului de către
achizitor, conform propunerii financiare, este de
lei, la care se
adaugă TVA în valoare de
lei, conform prevederilor legale în vigoare.
5.2. — Preţ ul fara TVA a prezentului contract este ferm pe toată durata contractului.
6. Durata contractului
6.1. - (1) Durata prezentului contract este incepand de la data semnarii acestuia si
se finalizează la data Indeplinirii obligaţiilor contractuale in sarcina Părţilor.
(2) Durata de prestare a serviciilor de 30 de zile de la data inscrisa in ordinul de
incepere a serviciilor.
6.2. - Prezentul contract intră în vigoare după semnarea contractului de către
ambele părţi.
6.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către
ambele părţi contractante a obligaţillor ce le revin conform contractului.
7. Executarea contractulul
7.1. — (1) Executarea contractului incepe după semnarea contractului de către ambele
parti, cu respectarea dispozitiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare
de la data semnarii contractului de ambele parti.
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(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucrătoare
de la data semnarii contractului de catre ambele parti contractante dă dreptui
autoritatii contractante să rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio altă
formalitate prealabilă de punere în intarziere.
(4) Garanţia de bună execuţie va acoperi perioada de timp până la data
incheierii proces-verbal de receptie a serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract.
8. Documenteie contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
documentaţia de atribuire a contractului de servicii de elaborare expertiză
tehnică pentru construcţia "Zid de sprijin şi imprejmuire", Centrul Militar
Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 20, laşi, inclusiv caietul de sarcini si
clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce
privesc aspectele tehnice şi financiare;
oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv
clarificările din perioada de evaluare;
garantia de buna executie, dupa constituire;
alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcătuiesc contractul si trebuie considerate
ca documente care se explicitează reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract
si fac parte integranta din acesta. În cazul în care, pe parcursul executării contractului de
achiziţie publică, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare
sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile
caietului de sarcini.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. — Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele
prezentate in caietul de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la contract, in conformitate
cu prevederile legislaţiei romăneşti şi comunitare din domeniu. Toate soluţiile tehnice
propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă in
exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calităţii etc., în conformitate cu
reglementănţe tehnice, standardele, normele şi normativele interne, în vigoare si cerintele
caietului de sarcini.
9.2. — (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenele convenite prin
prezentul contract.
(2) Serviciile prestate in baza contractului precum şi orice fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită in prezentul contract, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data semnarii prezentului
contract.
(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu termenele convenite prin prezentul contract. Dacă pe parcursul
indepţ inirii contractului intervin circumstanţe, care nu se datorează prestatorului, care il
pun pe acesta în imposibilitatea de a respecta termenele convenite prin prezentul contract
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
(4)1n afara cazului în care achizitorul acceptă revizuirea termenelor convenite prin
prezentul contract, pe baza justificărilor furnizate de prestator, Incheindu-se în acest sens
un act adi(ional, orice intărziere in indeplinirea contractului conform termenele convenite
prin prezentul contract dă dreptul achizitorului de a pretinde prestatorului penalităţi de
întârziere.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul impotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni in justiţie, ce rezultă din Incălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci Inregistrate etc.), legate de echipamentele,
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materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele
achizi(ionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.
9.4. - Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.5. - Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, in măsura in care necesitatea asigurării acestora este prevăzută in
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, astfel incât să se asigure
derularea eficientă a activităţilor.
9.6. - Prestatorul se obligă să remedieze, pe cheltuiala proprie, la cererea
achizitorului şi în termenul indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor
cauzată de neindeplinirea obligaţiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor,
ca şi cum acestea ar fi parte a contractului insuşi, clauzele prezentului contract fiind
aplicabile în integralitate.
9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice incălcare a obligaţiilor sale
contractuale şi după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută in acest sens de
legislaţia românească aplicabilă.
9.9 — Prestatorul va preda documentatiile in 3 exemplare originale şi pe suport
electronic, 1 exemplar CD.
9.10. - Codul de conduită al prestatorului :
(1) Prestatorul are obligaţia de a acţiona in orice circumstanţă cu obiectivitate şi
imparţialitate, ca un bun şi loial consilier al achizitorului, în conformitate cu regulile etice
şi deontologice ale profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. in special, prestatorul
se va abţine de la a face orice declaraţii publice în legătură cu contractul sau serviciile
prestate in cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă în acest sens, în scris, a
achizitorului, precum şi de la a se angaja în orice activitate care vine în conflict cu
obligaţiile asumate faţă de achizitor prin acest contract. Prestatorul nu are dreptul de a
angaja achizitorul in orice fel fără asentimentul scris al acestuia, obţinut in prealabil, şi va
face acest lucru cunoscut terţilor ori de câte ori este cazul.
(2) Prestatorul se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor
legislaţiei romăneşti relevante în vigoare, şi garantează că personalul propriu şi
dependenţii acestora respectă şi se conformează acestor prevederi legale. De
asemenea, prestatorul va respecta standardele esenţiale de muncă, convenţiile cu privire
la libertatea de asociere şi negocieri colective, eliminarea muncii forţate şi a discriminării
la locul de muncă şi abolirea muncii copiilor.
(3) Pe întreaga durată a contractului, prestatorul şi personalul acestuia vor
respecta drepturile omului şi libertăţile cetăţeneşti, şi se angajează să nu aducă atingere
în nici un fel practicilor politice, culturale şi religioase din România.
(4) 1n cazul în care prestatorul şi/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul,
agenţii sau dependenţii săi, va primi sau accepta să primească, şi/sau va oferi sau va
accepta să dea sau să procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau
mită ca stimulent sau recompensă pentru a face sau a nu face orice act, şi/sau pentru a
favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu acest contract sau orice alt contract
cu achizitorul, acesta din urmă are dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de dauneinterese, fără ca prin aceasta insă să se aducă vreun prejudiciu oricăror drepturi câştigate
de prestator în baza acestui contract.
(5) Plăţile efectuate de către achizitor către prestator în baza acestui contract
reprezintă singurul venit sau beneficiu pe care prestatorul are dreptul să II obţină în
legătură cu acest contract. Nici prestatorul nici personalul acestuia nu va accepta orice
comision, reducere, alocaţie, plată indirectă sau orice alt venit/beneficiu în legătură cu
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sau ca rezultat al îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acest contract.
(6) Toate rapoartele şi documentele precum hărţi, diagrame, desene, specificaţii,
planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi inregistrări suport sau orice materiale
achiziţionate, compilate sau pregătite de către prestator în executarea acestui contract
vor fi proprietatea achizitorului, in afară de cazul în care prin contract se prevede altfel.
Prestatorul se obligă să livreze aceste documente, în original, achizitorului după
finalizarea contractului şi să nu le utilizeze pentru alte scopuri decât cele prevăzute în
acest contract, cu excepţia cazului în care achizitorul îl autorizează în scris în acest sens.
(7) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau
orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau
ca urmare a executării acestui contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi
sunt preexistente contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utiliza,
publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică
sau de altă natură.
(8) Prestatorul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevenţe,
gratuităţi sau comision în legătură cu orice articol sau proces, aflat sub protecţia
drepturilor de autor şi/sau oricărui alt drept de proprietate intelectuală şi/sau industrială,
utilizat în cadrul sau pentru scopurile acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie să dea naştere unor cheltuieli
comerciale neobişnuite. Dacă astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept.
Achizitorul are dreptul de a efectua orice verificări documentare şi la faţa locului pe care
le consideră necesare in scopul analizării existenţei unor cheltuieli comerciale
neobişnuite.
(10) Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu
contractul ca avănd caracter confidenţial şi — cu excepţia cazurilor în care acest lucru este
necesar pentru buna derulare a contractului şi atingerea obiectivelor acestuia - nu va
publica sau dezvălui orice aspecte ale prezentului contract şi nu va divulga orice
informaţie obţinută de la achizitor fără acordul prealabil, în scris, al acestuia. De
asemenea, nu va utiliza aceste informaţii şi nu va face referire la acestea în prestarea
unor servicii pentru alţii. În cazul in care există divergenţe de opinie între prestator şi
achizitor cu privire la necesitatea publicării/dezvăluirii anumitor informaţii în scopul
derulării contractului, decizia achizitorului în aceste situaţii este finală şi neapelabilă.
(11) Prestatorul, personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia se obligă să
menţină secretul profesional pe întreaga durată a acestui contract şi după încetarea
acestuia. În acest sens, afară de cazul în care achizitorul consimte în scris la aceasta,
atăt prestatorul, cât şi personalul, sub-contractorii sau agenţii acestuia nu vor comunica
oricărei terţe părţi nici o informaţie confidenţială obţinută sau descoperită pe durata
contractului şi nu vor face publice nici o informaţie sau recomandare formulată în
executarea contractului sau ca rezultat al prestării serviciilor. De asemenea, prestatorul
se obligă să nu utilizeze informaţiile furnizate lui sau obţinute pe parcursul derulării
contractului şi/sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor desfăşurate pe parcursul şi
în scopul executării acestui contract într-un mod care aduce sau este de natură a cauza
prejudicii achizitorului.
9.11. - Contlictul de interese:
(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice
situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract în
mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice,
afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături
sau interese comune. Oricare ar fi situaţia, apariţia unui conflict de interese trebuie
notificată de către prestator imediat achizitorului, în scris.
(2) Prestatorul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află
într-o situaţie care poate da naştere unui conflict de interese. Prestatorul va înlocui,
imediat şi fără nici un fel de compensaţ ie din partea achizitorului, orice membru al
personalului său care se află într-o astfel de situaţie.
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(3) Prestatorul se va abline de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă
natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau cea a
personalului său. in cazul în care prestatorul nu poate menţine această independenţă,
achizitorul are dreptul de a rezilia contractul, fără obligaţ ia notificării formale a
prestatorului şi fără a aduce atingere dreptului achizitorului de a solicita despăgubiri
pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.
(4) Achizitorul işi rezervă dreptul de a verifica dacă mă surile luate de prestator în
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri
suplimentare dacă va considera necesar.
9.12 - (1) Tri cazul în care prestatorul Intămpină dificultăţi pe parcursul executării
contractului de achiziţie publică, tertul/tertii sustinator/sustinatori se obliga sa asigure
indeplinirea obligatiilor prezentului contract astfel cum este stipulat in Angajamentul ferm,
anexa la prezentul contract, sub sanctiunea rezilierii prezentului contract, perceperea de
penalitati, executarea garantiei de buna executie si aplicarea in mod corespunzator a
prevederilor alin 2 al prezentului articol.
(2) In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu respecta prevederile
Angajamentul ferm, anexa la prezentul contract, prestatorul are obligatia de a ceda, cu
titlu de garanţie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind
pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva terţului/terţilor
susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajam entul ferm
printr-o cesiune.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile recepţionate.
10.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 16, serviciile prestate în
termenul convenit.
10.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu
prevederile clauzei 11.
10.4. - Achizitorul poate solicita prestatorului sa cedeze, cu titlu de garanţie, printr-o
cesiune drepturile acestuia privind pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva
terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin
angajamentul ferm.
10.5 Caracterul public al contractului
(1) Prezentul contract face parte din dosarul achiziţiei şi are caracter de document public.
(2) Accesul la aceste informaţii poate fi restricţionat în cazul în care acestea sunt
calificate, prin acordul părţilor, ca informatii cu caracter confidenţial sau protejate de un
drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
(3) in cazul în care prestatorul a stipulat în oferta sa care documente sunt confiden
ţiale
sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii, achizitorul nu are
dreptul de a face cunoscute aceste documente fără acordul scris al prestatorului, cu
excepţia cazului in care;
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă sau;
b) partea contractantă a fost obligată in mod legal să dezvăluie informaţia sau;
c) informaţia este folosită in scopul pentru care a fost încheiat prezentul contract.
11. Modalităţi de plată
11.1 - (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de
cel mult 30 de zile calendaristice de la receptia serviciilor în conformitate cu
prevederile Legii nr. 72/2013.
(2) - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans prestatorului.
(3) Achizitorul poate efectua plati catre subcontractanti in conditiile prevederilor
legale in vigoare si ale art. 21 al prezentului contract.
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12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. - in cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu isi indeplineste, isi
indeplineste cu intarziere sau necorespunzator obligatiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a percepe penalităti o sumă echivalentă cu o cotă procentuală
din pretul contractului ramas de executat, respectiv 0,1`)/0 din preţul contractului ramas
de executat pe fiecare zi întârziere până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor sau
până la rezilierea prezentului contract, după caz.
12.2 - 1n cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reuşeşte să-şi execute
obligatiile asumate prin contract, atunci va achita ca penalităti, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală din pretul contractului ramas de achitat, respectiv 0,1% din pretul
contractului ramas de achitat pe fiecare zi Intărziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligatiilor.
12.3 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligaţiilor asumate
conform prezentului contract
12.4. - Nerespectarea obligajiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părtii lezate de a considera contractul de drept
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese pentru recuperarea prejudiciutui.
12.5. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare
scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensatie, dacă acesta din urmă dă faliment,
cu conditia ca această denuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune
sau despăgubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denuntării unilaterale a contractului.
12.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunta oricând la contract, printr-o notificare
scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din
motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectutui contractului. f n acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită pănă la data denuntării unilaterale a contractului.
13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. —(1) Prestatorul se obligă să constituie garantia de bună execulie a contractului,
în cuantum de 5% din preţul contractului, exclusiv TVA, în termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului de către ambele părti.
(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate
de asigurări sau prin depunerea in numerar a sumei corespunzătore la casieria autoritatii
contractante, în cazul în care valoarea garanţiei de buna executie este mai mică de 5.000
de lei, conform Documentatiel de atribuire a contractului de servicii.
(3) 1n cazul în care pe parcursul executării contractului de achizitie publică se
suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de
bună executie în corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publică.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună executie,
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publică, în limita prejudiciului
creat, în cazul în care contractantul nu îşi indeplineşte din culpa sa obligatiile asumate
prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bună executie achizitorul
are obligatia de a notifica pretentia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului
de garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul
al prejudiciului. in situatia executării garantiei de bună executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia în cauză raportat la restul rămas de
executat.
13.3. — Achizitorul se obligă, conform prevederilor legale, să restituie garantia de
bună executie în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor
asumate prin prezentut contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei.
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13.4. — Constatările procesului-verbal de recepţie vor fi comunicate, in scris, de c
ătre
achizitor.
13.5. — În cazul în care prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie in termen
de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de către ambele parţi contractante,
autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio
alta formalitate prealabila de punere in întârziere.
14. Alte responsabilităţi ale prestatorului
14.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
caietul de sarcini şi propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, 1n măsura în care necesitatea asigur
ării acestora
este prevăzută in contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
14.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în
conformitate cu termenele stabilite prin prezentul contract. Totodată, este răspunzător
atât de siguranţa tuturor operatiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât
şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
15. Alte responsabilităţi ale achizitorului
15.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnică, în cadrul prezentului contract
şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
16. Recepţie şi verificări
16.1. - (1) Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru
a stabili conformitatea ior cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
(2) Prestatorul va prezenta la solicitarea achizitorului stadiul derulării contractului.
16.2. — (1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul
contract şi cu reglementările legale în vigoare. Achizitorul are obligaţia
de a notifica, în
scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi imputerniciţi care vor efectua
verificările.
(2) La finalizarea porestarii serviciilor, documentatiile se vor depune cu adresa de
inaintare si proces verbal de predare primire la Registratura Generala a Consiliului
Judetean lasi.
(3) in perioada recepţiei, prestatorul se va prezenta la sediul achizitorului ori de câte ori
va fi nevoie pentru clarificarea anumitelor situaţii.
(4) Serviciile se consideră recepţionate după recepţia acesteia de către achizitor, pe baz
ă
de Proces verbal de recepţie.
(5) Achizitorul poate receptiona serviciile prestate de subcontractant.
16.3 - in cazul in care in cadrul procedurilor de recepţii se fac observaţii,
Prestatorul va proceda remedieri în conformitate cu solicitările Comisiei de receptie.
16.4 - Receptia serviciilor ce constituie obiectui prezentului contract, se va realiza
de către achizitor, în termen de cel mult 20 de zile de
la finalizarea acestora conform
prevederilor contractuale.
16.5. - Verificările vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract
de că tre Direcţia Tehnica si Investitii.
16.6 — Directia Tehnica si Investitii din cadrul Judeţului laşi — Consiliului Judeţean
laşi va urmari şi va indeplini, în numele achizitorului, toate activităţ
ile necesare realizării
obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului prezentului contract,
va semnala orice incident in executare si va transmite Direcţiei Achiziţ ii Publice din cadrul
Judeţului laşi — Consiliului Judeţean laşi documentul constatator în termen de cel mult 3
zile de la inregistrarea acestuia. Achizitorul are dreptul de a emite document constatator
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care conţine informaţ ii referitoare la indeplinirea sau, după caz, neindeplinirea obligaţiilor
contractuale, atunci cand este solicitat în mod expres de catre prestator. Documente
constatatoare pot fi emise unui subcontractant, dacă este cazul, la solicitarea acestuia şi
numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor aferente.
16.7. - Direcţia Tehnica si Investitfi din cadrul Judeţului laşi — Consiliului Judeţean
laşi va initia toate demersurile legale aferente organizarii si efectuarii receptiei prestatiilor
ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica prestatorului procesul - verbal
de receptie. Procesul - verbal de receptie se comunică şi Direcţiei Achiziţii Publice din
cadrul Judeţului laşi — Consiliului Judeţ ean laşi în vederea eliberării/restituirii garanţiei de
bună execuţie.
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1. - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la cerere
achizitorului.
17.2. - Serviciile prestate in baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în termenul contractului trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi.
17.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate prin termenul contractual se face
cu acordul părţilor, prin act adiţional.
17.4. - 1n afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita penalităţi prestatorului.
18, Ajustarea preţului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate,
datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2. - Preţul prezentului contract fără TVA este ferm pe întreaga durată de executare
a prezentului contract.
19. Încetarea contractului. Pact comisoriu
19.1. - Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de
către ambele părţi, a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, prin acordul
partilor sau ca urmare a dispariţiei, fără vina nici uneia dintre părţi, a unui element esenţial
al contractului, astfel cum acesta este definit în legislaţia aplicabilă.
19.2. - În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul
contract, achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără
intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în cazul în care prestatorul:
a)
intră în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate or fac obiectul unui aranjament
cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b)
face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa 1n una dintre situaţiile
prevăzute la litera a);
c)
a fost condamnat, prin hotărăre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii şi/sau conduitei profesionale, sau se face vinovat de
grave abateri de la conduita profesională, dovedite de achizitor prin orice mijloace
permise de lege;
d)
a fost condamnat, prin hotărăre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală prin
care sunt aduse prejudicii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
e)
a fost declarat vinovat de încălcarea gravă a obligaţiilor contractuale ca urmare a
unei alte proceduri de licitaţie sau atribuire de grant, finanţată din bugetul Uniunii
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Europene;
f)
este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate
statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care
astfel de modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
g)
este afectat de orice alte impedimente de ordin legal care împiedică executarea
corespunzătoare a prezentului contract;
h) nu furnizează garanţiile şi/sau asigurările solicitate sau garantul/asigurătorul nu Işi
poate respecta angajamentele asumate.
i) prestatorul nu Işi îndeplineşte obligatiile asumate prin prezentul contract;
j) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la indeplinire instrucţiunile emise de către
achizitor sau solicitarea transmisă de acesta de a remedia orice executare
necorespunzătoare a obligaţiilor sale contractuale, prin care se afectează prestarea
corespunzătoare şi în termenele prevăzute a serviciilor.
k) prestatorul a abandonat contractul;
I) prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, desi a fost notificat de achizitor;
m) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
n) valorificarea de către achizitor a rezultatelor prestaţiilor este grav compromisă ca
urmare a Intărzierii prestaţiilor din vina prestatorului.
19.3. -1n oricare din situaţiile de mai sus, achizitorul are dreptul de a finaliza serviciile fie
direct, fie prin încheierea unor alte contracte/acorduri cu terţe părţi, costurile respective
fiind imputabile prestatorului.
19.4. - Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate
masurile necesare pentru a opri executarea obligatiilor sale de o manieră promptă şi
organizată, în aşa fel încât costurile să fie minime.
19.5. - Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator pănă la
finalizarea serviciilor, după care are dreptul de a recupera de la prestator toate costurile
suplimentare aferente prestării serviciilor respective, sau, după caz, va plăti prestatorului
orice sume restante.
19.6. - În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau
executare necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi indreptăţit să perceapă de la
prestator daune-interese pentru recuperarea prejudiciului.
19.7 - Prestatorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune
pe prestator in 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. - ln caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi
necesara punerea in intarziere, fara nicio alta formalitate prealabila şi fără intervenţia
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată
19.10. - Achizitorul are dreptul de a considera contractul de drept reziliat, printr-o
notificare scrisă adresată prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără
intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată şi în una dintre următoarele situaţii:
a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile 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, în cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decăt în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
20. Amendamente
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20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, pentru cauze care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
20.2. - Părtile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a
conveni modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, în termenii şi conditiile
prevăzute prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la cre
şterea
pretului contractului si nu poate fi realizata dupa expirarea termenului prevazut la art. 6.1
alin. 2.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele
aditionale intră în vigoare la data semnării acestora de că
tre ultima parte.
20.4. - Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor
şi,
după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declar
ării ofertei căştigătoare a
prestatorului.
20.5 —(1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat
inainte de expirarea termenului de prestare initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si
nu necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele
de receptie sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
20.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de
atribuire numai în conditiile art. 221 si art. 28 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice şi se publică în SEAP.
(2) Nu este permisă modificarea preţ
ului prezentului contract 1n conditiile art. 221
din Lege in aşa fel Tricat noua valoare rezultată
in urma respectivei modificări să
depăşească pragurile prevă
zute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru
publicarea unui anunt de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus
organizarea unei alte proceduri de atribuire decăt cea aplicată
pentru atribuirea
contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decât în cazurile şi conditiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 9
8/2016 privind
achizitiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
20.7 — (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea
contractului se realizează numai cu acceptul achizitorului, şi nu
reprezintă o modificare
substantială, aşa cum este aceasta definită
în art. 221 din din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, decât in următoarele situatii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu
îndeplineşte cel putin criteriile de calificare/selecţie prevă
zute în cadrul documentatiei de
atribuire;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine
cel putin acelaşi punctaj ca personalui propus la momentul aplic
ării factorilor de evaluare.
(2) In situatiile prevăzute la alin. (1), prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul
personal documentele soiicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea demonstr
ării
indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie în vederea calculării punctajului
aferent factorilor de evaluare.
21. Subcontractarea, daca este cazul
21.1 — (1) Achizitorul va solicita prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii
executării contractului, să îi indice numele, datele de contact
şi reprezentantii legali ai
subcontractantilor săi impficaYi în executarea contractului de achizitie public
ă, in măsura
in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorului orice modific
ări ale informatillor
prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achizitie public
ă.
(3) Prestatorul are dreptul de a
implica noi subcontractanti, pe durata executării
contractului de achizitie publică, cu conditia ca nominalizarea acestora s
ă nu reprezinte
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o modificare substantială a contractului de achiziţie publică, în condiţille art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(4) Prestatorul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact
şi reprezentanţii legali ai subcontractantilor săi implicati în executarea contractului de
achizitie publică şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicaţi ulterior în executarea contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după
atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situa(ii de excludere şi a resurselor/capabilitătilor
corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite prestatorului si informatii referitoare la:
a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de
publice de lucrări sau de
servicii;
b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii
aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.
(7) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
21.2 — (1) Achizitorul efectuează plăti corespunzătoare părţii/părţilor din contract
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi in ofertă, dacă aceştia solicită.
(2) Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor la
momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în
prezentul contract de achiziţie publică.
(3) Achizitorul efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci
când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi,
respectiv achizitor, prestator şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci
când, în mod nejustificat, prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor
asumate de subcontractant.
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie
publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor
încheiate între prestator şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau
deciarati ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente
prestatiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă
cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(6) Dispozitiile contractuaie referitoare la drepturile si obligatiile prestatorului precum si
cele referitoare la sanctiunile aplicabile prestatorului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le
indeplinesc.
21.3 (1) Inlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada
de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul achizitorului în
următoarele
a) Iniocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităti au fost
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractan(i,
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică
în conditiiie în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă
fără a se indica ini(ial opţiunea subcontractării acestora,
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
(2) Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi 1n ofertă şi ale căror activităţi au fost
indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi nu reprezintă modificare
substantială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
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(3) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizaţi in ofertă şi ale căror activităfi
au fost indicate in ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor
subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată In cadrul ofertei ca fiind
subcontractată.
(4) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi
au fost indicate 'in ofertă ca fiind realizate de subcontractanfi obiectul noului contract de
subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractanfilor nominalizaţi in ofertă şi ale căror activităţi
au fost indicate 1n ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi valoarea noului
contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile prestate de către
subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanfi ulterior semnării contractului de
achizifie publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost
prevăzute în ofertă fără a se indica inifial opflunea subcontract ării acestora, prestatorul
are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia
ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de
achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achizifie
publică în conditiile in care serviciile ce urmeaz ă a fi subcontractate au fost prev ăzute in
ofertă fără a se indica inifial op(iunea subcontract ării acestora nu reprezintă o modificare
substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criterillor de
calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluării ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre
autoritatea contractantă şi contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune ca scopul contractului,
precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân
nemodificaţi.
(8) 1n situaţia renunfarii/retrageril subcontractanfilor din contractul de achiziţie
publică în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de
către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract
aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant în condiţiile prevazute in prezentul articol in legatura cu înlocuirea
subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca
fiind realizate de subcontractanţi (art. 21.3 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 21.3 alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 al prezentului articol achizitorul are obligaţia de a solicita
prezentarea contractelor incheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior,
care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentan(ii legali ai noilor subcontractanţi;
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
(10) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile Inainte de
momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe
propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a
propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse
subcontractării.
(11) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente
necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
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resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achizi
ţie
publică.
22. Cesiunea
22.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligatiile
născute rămânând in sarcina părţilor 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 garanţie, achizitorului, la solicitarea expresa a acestuia, drepturile sale privind
pretentiile la daune pe care le-ar putea avea impotriva terţului/terţilor
susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţillor asumate prin angajamentul ferm
printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanţă in favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţ
ile din
contract care sunt indeplinite de către aceştia se realizeaza in conditiile legislatiei in
vigoare.
23. Forţa majoră - clauză contractuală specifica
23.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obliga
ţillor
asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3. - indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţ
ia acesteia.
23.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice mă
suri care
îi stau la dispoziţieIn vederea limitării consecinţelor.
23.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la încetare.
23.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte
daune-interese.
24. Soluţionarea litigiilor
24.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.
24.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi
prestatorul
nu reuşesc să rezolve in mod amiabil o divergenţă contractuală
, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
25. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
25.1. - Limba care guvernează contractul este limba romănă. Limba de comunicare
între prestator şi achizitor este limba romănă, cu excepţia cazului în care părţile
convin în
scris, la Inceputul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este
interpretat este legea romănă.
26. Comunicări
26.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi in
momentul primirii.
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26.2, - Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, servicii postale, fax sau emall, cu condiţia confirmarii in scris a primirii comunicării.
26.3 - ln cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mult doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi obiect, transmise in temeiul
prezentului contract la ultima adresa declarata de catre prestator, inclusiv nr, de fax sau
adresa de e-mail, notificarea/a dresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele
de la data transmiterii si nu de la data confirmarii de primire.
Prezentul proiect de contract se semneaza intr-un exemplar continand 17 pagini si este parte a Documentatiei de Atribuire.
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Direcţia Economicăi--13-kestor—E-xecaitiv,-Elena ARVINTE
Răspund în privinta realitatif regularitaţii

Direcţia Econom că, Şef Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBĂT
Răspund in privinta realitătif' regularitatii şi

Direcţia Juridică, Director Executiv,
Gabriela AL • NGULESEI
imi asum total• ate responsaăilitatea corectitudinii si legaiitaţif in solidar cu intocmitorul inscrisului

Dir ctia Tehnică ş&nvestiţii, Director Executiv,
logen GINJU
Imi asum in totalitat xes nsa litatea corectitudinii şi legalitaăf in solidar cu intocmitorul inscrisului

Direcţia Achiziţii Publice, Director Executiv
Anca Luminiţa M CHERU
imi asum totalitate re

Direcţia Achiziţii p
consilier jundic Căt
Imi asum responsabilit
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SECŢIUNEA Ill - Formulare şi modele

Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situatide prevăzute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul
reprezentant Imputernicit al
(denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător al
ofertantului, la achiziţia directă pentru atribuirea
, organizată de CONSILIUL
JUDEŢEAN IAŞI, declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art.
167 din LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv;
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se afiă în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu
operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru către respectivul
operator economic.
Subsemnatul declar că informaţiăle furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi ănţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiălor, orăce
documente doveditoare de care dispun.
inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Semnătura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitatea de semnătură
Data
29

Formular nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
(adresa de
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
, la data de
, eliberat de
, nr.
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
, CNP
(denumire), avand calitatea de ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de Servicii de
elaborare expertiză tehnică pentru constructia „Zid de sprijin si imprejmuire", Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M.
Cantacuzino, nr.20, municipiul Iasi, judetul Iasi, organizată de Judeţul Iasi, declar că ofertantul unic/ofertantul
asociat/ter(ul susţinător/subcontractantul (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri în cadrul
consiliului de administraţ ie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane
comerciale cu persoane cu funcţii
care sunt soVsoţie, rudă sau afm până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în
ii
contractante;
de decizie în cadrul autorităţ
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soVsoţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Declar că am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste
prezenta procedură sunt:
1.ALEXE COSTEL — PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI
2. DANGĂ MARIUS-SORIN — VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI
4. VERNICĂ-DASCALESCU LĂCRAMIOARA — SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI IAŞI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECŢIA JURIDICĂ
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ
7. DOROBĂŢ MIHAELA - ŞEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECŢIA ECONOMICĂ
8. MUŞCHERU LUMINIŢA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
9. IULIA RAMONA ANTONESEI ROPCEAN- SEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE, DIRECŢIA
ACHIZIŢII PUBLICE
10.PIETRARU MARIANA — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTE, DIRECŢIA
ACHIZIŢII PUBLICE
11. CATY IONELA COSTIN - CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
12.TUDURI CATALINA MARIANA- CONSILIER JURIDIC, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE, SERVICIUL
ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE
13.ŞERBĂNOIU CĂTĂLINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZIŢII
PUBLICE ŞI CONTRACTE
14.IOGEN GÂNJU - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
15.MIHAI OVIDIU IONESCU — CONSILIER, DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII;
COMISIA DE EVALUARE:
1.CATY IONELA COSTIN - CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
2. OTILIA HUŢANU - CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
3. OVIDIU MIHAI IONESCU — CONSILIER, DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
4. CRISTIAN OARZĂ - CONSILIER, DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
5. SORIN HÂNCU - CONSILIER, DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
MEMBRI DE REZERVĂ:
1.RALUCA ANDREEA GUZU - CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
2. MARIANA PIETRARU - CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE, DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
2. MONICA VASILICA VASILACHE - CONSILIER, DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
3. RADU ARNĂUTU - CONSILIER, DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
CONSILIERI JUDEŢENI:
30

1. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
3. DANGĂ MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAIEI ADRIAN
5. ALEXA PETRU BOGDAN
6. APREOTESEI ANDREI
7. AVRAM PETRU
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CĂTUR CĂTĂLIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CÎTEA PETRONELA
13. CONSTANTIN DOLACHI PELIN
14. DÎSCĂ DANIEL
15. FLUTUR SORIN-GEORGEL
16. IGNAT ETIENNE
17. LEBĂDĂ DOREL
18. LUPU MAGDALENA
19. LUPU CONSTANTIN CODRIN
20. MANOLACHE P. MIRCEA
21. MINEA MARIUS-DĂNUT
22. OLARU GEORGEANA-LĂCRĂMIOARA
23. OLTEANU ROMEO
24. PRICOPE V. PETRU OVIDIU
25. PÎNTEA COSTICĂ
26. PRISTĂVIŢĂ GABRIEL
27. SLABU G. ADRIAN
28. SOCOLOV M. RĂZVAN-VLADIMIR
29. STANCIU A. CRISTIAN
30. ŞANDRU F. FLORIN-DANIEL
31. ŞERBAN P. CONSTANTIN
32. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
33. URCACIU G. ION LORIN
34. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
35. URSANU RADU IONEL
36. URSU LĂCRĂMIOARA
37. VARTIC RALUCA
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute in art. 175 sau unei unităţi în care
aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,
potrivit legii ori imprejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă."
Data

Reprezentant legal al operatorului economic
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asociat, semnat si stampilat de reprezentantul
legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert 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

Declaraţie pe propria răspundere privind insusirea clauzelor contractuale
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE

Subsemnatul

[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii
şi condiţiile contractuale prevăzute în Documentaţia de Atribuire privind achiziţia de Servicii de

elaborare expertiză tehnică pentru constructia „Zid de sprijin si imprejmuire", Centrul Militar Zonal,
str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.20, municipiul Iaşi, judeţul laşi şi consimţim ca, în cazul în care oferta
noastră este stabilită ca fiind câstigatoare să semnăm contractul de achiziţie publică în conformitate cu
prevederile din Documentaţia de atribuire şi cu necesităţile autorităţii contractante.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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Formular 4

Declaratie privind respectarea reglementărilor privind conditiile de muncă
şi protectia muncii
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul
mediului, social şi relaţiilor de muncă, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016

A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
Stimată doamnă / Stimate domn,

DECLARAŢIE

Subsemnatul
al

[numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub

sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că mă angajez să execut lucrările pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si
relaţiilor de munca, în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii
acestor obligaţii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securităţii
şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare, HG 1091/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea
normelor generale de protecţia muncii, Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
precum şi celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

Formularul nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: fintroduceti denumirea completă]
Formular de Oferta

Data: lintroduceţi ziva, luna, anul]
Anunţ de participare: lintroduceţi numărui scrisorii de intentie/anuntului de participarel
Obiectul contractului: Servicii de elaborare expertiză tehnică pentru constructia „Zid de sprijin si imprejmuire",
Centrul Militar Zonal, str. Arh. G.M. Cantacuzino, nr.20, municipiullaşi, judeţul laşi
Către: Autoritatea Contractantă

jintroduceti denumireal

După examinarea Documentaţiei de atribuire, subsemnaţii, ne angajă m să semnăm Contractul ce rezultă din
această procedură şi să demară m, să realiză m şi să finaliză m activităţile specificate în Contract în conformitate
cu Documentaţia de atribuire şi cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară.
În concordanţă cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară şi pe baza informaţiilor furnizate de Autoritatea
Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:
ofertăm preţul total de
lei fintroduceţi suma în cifre şi litere din Propunerea Financiarăl, fără TVA, la
care se adaugă TVA de

lintroduceti suma în cifre şi litereJ,

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
1.
am examinat conţinutul Documentaţiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
fintroduceţi detaiiii, comunicate până la data depunerii Ofertelor şi răspunsurile la solicitările de clarifică ri
publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziţiei comunicate de Autoritatea
Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
2.
am examinat cu atenţie, am înţeles şi am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislaţiei
achiziţiilor publice aplicabile acestei proceduri, aşa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achiziţiei, în special dar fă ră a se limita la Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
3.
avem o înţelegere completă a documentelor achiziţiei comunicate, le acceptăm în totalitate,
fă ră nici rezervă sau restricţie, înţelegem şi acceptăm cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile,
stipulă rile şi condiţiile incluse în anunţul de participare şi documentele achiziţiei;
4.
după ce am examinat cu atenţie documentele achiziţiei şi avem o înţelegere completă asupra
acestora ne declară m mulţumiţi de calitatea, cantitatea şi gradul de detaliere a acestor documente;
5.
documentele achiziţiei au fost suficiente şi adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte şi
Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
6.
am înţeles că am avut obligaţia de a identifica şi semnaliza Autorităţii Contractante, pe
perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanţ e în
legătură cu şi pentru realizarea activităţilor în cadrul contractului;
7.
suntem de acord şi acceptă m în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic şi
comercial asociată documentelor achiziţiei şi acceptă m aceeaşi responsabilitate faţă de Autoritatea
Contractantă în ce priveşte aceste documente ca şi cum noi am fi pregătit aceste documente;
8.
am citit, am înţeles pe deplin, acceptă m şi suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
performanţă incluşi în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activităţilor şi transmiterea rezultatelor.
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Suntem de acord ca Oferta noastră să ră mână valabilă pentru o perioada de
[introduceflnurhărui] zile
de la data depunerii Ofertelor şi că transmiterea acestei Oferte ne va ţine răspunză tori. Suntem de acord că
aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceţi denumirea completă] în această procedură
declar că:
1. nu am făcut ş i nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alţ i operatori economici pentru a depune
sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiţia
2. noi, împreună cu subcontractanţii nu ne află m în nici o situaţ ie de conflict de interes, aşa cum este acesta
descris în Legea nr. 98/2016 şi ne angajă m să anunţă m imediat Autoritatea Contractantă despre apariţia
unei astfel de situaţii atât pe perioada evaluă rii Ofertelor cât şi pe perioada derulă rii Contractului
3. noi, împreună cu subcontractanţii propuşi [introduceţi, dacă este aplicabil, denumirea completă a

subcontractanţilor ale căror capacităţi au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] şi a că ror
resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înţelegem că trebuie să punem la dispoziţie, în cazul în care
Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea
criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derul ă rii procedurii, toate documentele suport
solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declaraţiilor noastre.
4. am citit şi înţeles pe deplin conţ inutul modelului de Contract din Documentaţia de Atribuire, inclusiv dar
fă ră a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunţare unilaterală din contract şi acceptăm
expres conţinutul lor şi efectele lor juridice.
5. pâriă la incheierea ş i semnarea contractului de achiziţ ie publică de lucră ri această Ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă Untroduceţi denumirect Autoritătii Contractante], prin
care Oferta noastră este stabilită câştigă toare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Precizăm că:
❑ depunem Ofertă Alternativă, ale că rei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat
în mod clar "Ofertă Alternativă";
❑ nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzăto e.]
7. Înţelegem că Autoritatea Contractantă
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire şi că îşi rezervă dreptul de a anula
procedura în orice moment ca urmare a întrunirii condiţ iilor stabilite în Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă Ofertă pe care o poate
primi.
c. în niciun caz nu va fi răspunză toare pentru eventuale prejudicii determinate de situa ţiile
menţionate anterior şi garantă m că nu vom ţine Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o
astfel de situaţie.
8. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigură m o garanţie de bună execuţie de
[Ăntroduceţi

procentul stabilit în Scrisoarea de intenţle a achiziţiel] din preţ ul Contractului.
9. Confirmăm că nu participă m în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o
asociere, în calitate de subcontractant).
10. Precizăm că pă rţile/informaţ iile din Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară prezentate mai jos au
caracter confidenţ ial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul
comercial ş i dreptul de proprietate intelectual ă:
Nr. Crt.

Referinţa din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară

[introduceţi numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]
1.

.... [introduceţi informaţial

2.

.... fintroduceţi informatia]
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De asemenea, precizăm că motivele pentru care părţile/informaţ iile mai sus menţ ionate din Propunerea
Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidenţ iale sunt următoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care pă rţile/informaţ iile mai sus menţ ionate din
Propunerea Tehnică şi din Propunerea Financiară sunt confidenţiale

1.

.... prezentaţi motivul]

2.

.... [prezentaţi motivulj

Semnă tura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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Formular nr. 6 - Model
A se transmite pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care furnizează garanţia
GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subiect: Garanţie nr.
Garanţie financiară pentru buna execuţie a contractului de achiziţie publică (denumirea
contractului)
nr.
(numărul
contractului)
Cu privire la contractul de achiziţie publică susmenţionat, încheiat
între
.(denumirea furnizorului), în calitate de furnizor şi Autoritatea Contractanta :
Judeţul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, în calitate de achizitor, noi, subsemnaţii
(denumirea
instituţiei
financiare),
având
sediul
înregistrat
la
(adresa sediului social al instituţiei financiare), ne obligăm prin prezenta necondiţionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate, şi irevocabil faţă de achizitor să plătim orice sumă cerută de acesta, până la concurenţa sumei de
(cuantumul garanţiei de bună execuţie), reprezentând 5% din preţul contractului
respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuată în lei, în contul specificat de către Autoritatea contractantă. Plata se va face în
termenul menţionat în cerere.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de
in cazul în care părţile contractante
sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a acestei garanţii sau să modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin această garanţie, se va obţine
acordul nostru în prealabil, în caz contrar prezenta garanţie încetându-şi valabilitatea la termenul
specificat.
Legea aplicabilă acestei garanţii este legea română. Orice dispută legată de prezenta garanfie va fi
deferită instanţelor competente material din România.
Nume:

Funcţie:

Semnătura :

Data:
Numele şi funcţia persoanei/persoanelor care semnează în numele instituţiei financiare trebuie indicate in
clar

Nota: *In cazul in care garantia de buna executie va fi constituita de catre o societate de asigurari,
prezentul formular va fi completat cu urmatoarea fraza: "Clauzele prevazute in conditiile de asigurare
din cuprinsul Poliţei de asigurare de garanţie de bună execuţie nu sunt opozabile Beneficiarului —
Judeţul Iaşi."
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta
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