MUZEUL LITERATURII ROMÂNE IAŞI
STR. V. POGOR NR. 4,
0232/410340; TEL./FAX 0232/213210
E-mail: muzeul_lit_iasi@hotmail.com

700110 – IAŞI - ROMÂNIA
Nr. 579/22.03.2012

INVITATIE
Muzeul Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze „Service,
întreţinere şi mentenanţă a centralelor termice, instalaţiilor termice şi instalaţiilor
de utilizare gaze naturale aferente, de la filialele Muzeului Literaturii Române
Iaşi”.
Criteriu de selecție: Prețul cel mai scăzut
Adresa la care se transmit ofertele: Iaşi, str. V. Pogor nr. 4, cod 700110
Limba de redactare a ofertei: Romana
Împărțire pe loturi: NU
Moneda in care se transmite oferta de preț: lei
Data limită de depunere a ofertelor:
Deschiderea ofertelor:

02.04.2012, ora 10:00

02.04.2012, ora 12:00

Instrucțiunile pentru ofertanţi şi Caietul de Sarcini, sunt disponibile la sediul
autorităţii contractante din Iași, str. V. Pogor nr. 4 şi pe siteu-rile Muzeului
Literaturii Române Iaşi, la adresa www.muzeulliteraturiiiasi.ro şi al Consiliului
Judeţean Iaşi, la adresa www.icc.ro.

Director
Daniel Corbu
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DIRECTOR
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INSTRUCTIUNI
PENTRU PARTICIPANTII
LA ACHIZITIA DE
- Service, întreţinere şi mentenanţă a centralelor termice, instalaţiilor
termice şi instalaţiilor de utilizare gaze naturale aferente,
de la filialele Muzeului Literaturii Române Iaşi -

Cod CPV
50720000-8 - Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale

2012
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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
1. INFORMAŢII GENERALE
o Autoritatea Contractantă
Denumire: Muzeul Literaturii Române Iaşi
Adresă:

Str. V. Pogor nr. 4
700110

Localitate: Iaşi

Cod
poştal:

Persoana de
contact:

Telefon: Telefon: 0232/213210

E-mail:

Fax:

mlriasi@yahoo.com

Adresa/ele de internet (dacă este
cazul):
Adresa autorităţii contractante:

1.1

Ţara: ROMANIA

Fax: +(40) 0232/213210

mlriasi@yahoo.com
Iaşi, str. V. Pogor nr. 4 cod 700110

Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

ministere ori alte autorităţi publice
servicii publice centrale;
centrale, inclusiv cele subordonate la nivel
apărare;
regional sau local;
ordine publică/siguranţă naţională;
agenţii naţionale;
mediu;
autorităţi locale;
economico-financiare;
alte instituţii guvernate de legea publică;
sănătate;
instituţie europeană/organizaţie
construcţii şi amenajarea teritoriului;
internaţională;
protecţie socială;
altele ________________________.
; cultură, religie şi activ. recreative;
educaţie;
activităţi relevante:
energie;
apă;
poştă;
transport.
altele : administratie publica.
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante:
DA
NU ;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1

Descriere

2.1.1 Denumire contract:
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-

Contract de achizitie de service intretinere si mentenanta pentru centralele
termice, instalatiile termice si instalatiile de utilizare gaze naturale aferente, de la
filialele Muzeului Literaturii Române Iaşi 2.1.2 Locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:
Locul de prestare:
Jud. Iaşi
LUCRĂRI
Execuţie;
Proiectare şi execuţie;
Realizare prin orice
mijloace
corespunzătoare
cerinţelor specificate de
autoritate contractantă.
Principala locaţie a lucrării

PRODUSE
Cumpărare;
Leasing;
Închiriere;
Cumpărare în rate.

Principalul loc de livrare

;SERVICII
Categoria serviciului:
Anexa 2 A
Anexa 2 B

Principalul loc de prestare
Municipiul Iasi

Cod CPV

Cod CPV

2.1.3 Procedura se
finalizează prin:

Cod CPV

; Contract de
achiziţie publică

50720000-8 Servicii de
reparare şi de
întreţinere a
încălzirii
centrale

Încheierea unui acord
cadru

2.1.4 Durata contractului de achiziţie publică:
12 luni cu posibilitatea de prelungire,

2.1 Cantitatea sau scopul contractului
2.2.1 Scopul contractului:
Realizarea serviciilor de intretinere, service mentenanta si de reparare a
instalatiilor termice si de utilizare gaze naturale, conform Caietului de
Sarcini
2.2.2 Opţiuni (dacă există)
DA ;
NU
Dacă există, descrierea acestor opţiuni

Achizitionarea de cantitati suplimentare se va realiza conform art. 122/O.U.G. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare.

3. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
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3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz):
3.1.1 Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere)

DA

NU ;

3.1.2 Altele (dacă DA, descrieţi)

DA

NU ;

4. PROCEDURA
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

4.1 Legislaţia
aplicată

Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare,
LEGEA nr. 128 din 5 mai 2007
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/19 iulie 2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
Alte reglementari legale incidente in materia achizitiilor publice in
vigoare pana la data finalizarii procedurii si atribuirii contractului
de achizitie

5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU DE SELECŢIE
5.1 SITUAŢIA PERSONALĂ A OFERTANTULUI
5.1.1 Neincadrarea in Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de
situatia
prevazuta
la urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura
art.180 din Ordonanta de aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
urgenta nr.34/2006
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind eligibilitatea (ANEXA 7.2.2.12A), în original
Solicitat ; Nesolicitat
5.1.2. Neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art.
181 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
34/2006
Solicitat ; Nesolicitat

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.
181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
Ofertantul trebuie sa completeze Anexa 7.2.2.12B.
Poate fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant
care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
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a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de
judecatorul - sindic;
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale
bugetului consolidat, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod
defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile
ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să
producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a
unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala;

5.1.3. Informatii generale.
Solicitat ; Nesolicitat

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate
de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie
Cerinta minima obligatorie:
Ofertantul trebuie sa completeze Anexa 4.3.1. – Informatii
Generale

5.2 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE
5.2.1.
Existenţa unei Cerinţă obligatorie:
forme de înregistrare Ofertantul trebuie să fie abilitat să presteze activităţi de
şi/sau
atestare
/ natura celor solicitate prin specificaţiile tehnice incluse în
apartenenţă din punct de caietul de sarcini.
vedere profesional
Pentru indeplinirea cerintei, ofertantul va prezenta :
Solicitat ; Nesolicitat
1. Certificat de inregistrare (CUI), emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
teritorial, in copie certificata conform cu originalul.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat
cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii
ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara
activitati similare celor care fac obiectul prezentei
achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu
privire la aplicarea legii privind procedura insolventei.
Certificatul va fi prezentat numai in original sau copie
certificata conform cu originalul
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In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte
documentele enuntate la pct.1 si pct.2.)
3. autorizare A.N.R.E (A.N.R.G.N.) pentru execuţia
lucrărilor de montare – instalare, punere în funcţiune aparate
consumatoare de combustibili gazoşi, conform normelor
tehnice în vigoare
4. autorizare I.S.C.I.R. pentru execuţia lucrărilor de
montare – instalare, punere în funcţiune, service şi reparare
aparate consumatoare de combustibili gazoşi, conform
normelor tehnice în vigoare
Atenţie! Ofertantul este obligat să informeze Autoritatea
contractantă despre orice modificare intervenită cu privire la
situaţiile certificate prin documentele solicitate mai sus, în
termen de maxim 7 zile lucrătoare de la intervenţia sau, după
caz, luarea la cunoştinţă asupra acestor modificări
5.3 CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ
5.3.1. Resurse umane si
structura managementului Cerinţă obligatorie:
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de
organizare si personal, astfel:
Solicitat ; Nesolicitat
a) Efectivele medii anuale ale personalului angajat si
personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului
in ultimii 3 ani si acele resurse propuse a fi angajate in cadrul
contractului de lucrari (conform Anexa 7.2.2.12I);
b) Lista personalului responsabil – „cheie” care va fi
angajat in cadrul contractului, descrie pe scurt pregatirea
profesionala si experienta (conform Anexa 4.4.1.B).
Personalul propus trebuie sa aiba experienta in lucrari
similare celor care fac obiectul procedurii de achizitie.
Personalul implicat in executarea lucrărilor trebuie să fie
calificat şi atestat în lucrările aferente.
Pentru personalul care nu este angajat permanent al
ofertantului se vor prezenta contracte de colaborare in copie
certificata conform cu originalul .
Pentru persoane juridice străine, se vor prezenta documentele
de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care
ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi insotite de
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traducerile autorizate si legalizate in limba romana.
In cazul asociatiilor, Anexa 4.4.1.B,
trebuie sa fie
completata de catre liderul asociatiei si sa cuprinda
personalul responsabil – „cheie” care va fi angajat in cadrul
contractului de la toti partenerii asociatiei.
5.3.2. Informatii privind
dotarile specifice
Solicitat ;

Nesolicitat

5.3.3. Informaţii privind
subcontractanţii / asociatii
Solicitat ;

Nesolicitat

Cerinta obligatorie:
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la
dotarile cu echipamentele specifice pentru indeplinirea
contractului, prin completarea Anexa 7.2.2.12H.
Ofertantul trebuie sa nominalizeze dotarile tehnice care vor
participa direct la indeplinirea contractului, in conformitate
cu caietul de sarcini.
In cazul asociatiilor, Anexa 7.2.2.12H, trebuie sa fie completata
de catre liderul asociatiei si sa cuprinda echipamentele de la toti
partenerii asociatiei.
Cerinţă obligatorie:
Declaratie constand in informatii privind partea/partile din
contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le
subcontracteze sau ce urmeaza a fi indeplinite de
subcontractanti/asociati si specializarea acestora.(Anexa
7.2.2.12G).
Ofertantul / liderul Asociatiei va completa:
Lista cuprinzand asociatii / subcontractorii (Anexa
7.2.2.12G). Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de
asociere / subcontractare.
In conditiile in care nu exista subcontractanti/asociati,
ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Anexa 7.2.2.12G
cu mentiunea: „NU ESTE CAZUL”.
Dacă este cazul subcontractarii, pentru fiecare
subcontractant declarat se vor prezenta documente cu
privire la resursele materiale și umane care vor fi implicate
în contractul ce urmeaza a fi indeplinit.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la
care participa mai multi operatori economici, va semna o
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declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa
este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar
contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii
contractante, inainte de data semnarii contractului.
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociației si confirmat
prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de
persoanele cu drept de semnatură din partea tuturor asociaților
individuali din cadrul asociației.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare
preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti
asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru
indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este
imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la
si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca
liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea
contractului, inclusiv platile.
Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti
asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in
Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului.
Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la
Lucrari si tipul de lucrari care urmeaza a fi executate de
fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului.
Modificarea numelui, cotei de participare sau a liderului nu
se vor face pe perioada Contractului fara aprobarea scrisa a
achizitorului.
Liderul asociatiei va desemna Managerul de Proiect, care va
fi selectat din randul personalului sau.
Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si
va primi instructiuni pentru si din partea oricaruia si a
tuturor partenerilor in cadrul parteneriatului si intreaga
executare a contractului, inclusiv plata, se va face exclusiv
cu partenerul responsabil.
In cazul în care părţi din contractul de achiziţie publica
urmează sa se îndeplinească de unul sau mai mulţi
subcontractanţi, ofertantul are obligaţia de a prezenta, la
încheierea contractului de achiziţie publica, contracte
încheiate între viitorul contractant şi subcontractantii
nominalizaţi în oferta.
Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu
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oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie
publica.
Ofertantul are obligaţia de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a
semnat contractul cu achizitorul.
5.4. Obligatii privind conditiile de munca si protectia muncii
5.4.1. Informaţii referitoare
la respectarea obligaţiilor Cerinţă obligatorie:
privind condiţiile de muncă 1. Declaraţie privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în
elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă
şi protecţia muncii.
şi protecţia muncii (ANEXA 4.4.12), în original.
Solicitat ; Nesolicitat
În cazul în care ofertantul este o asociere, Declaraţia va fi
semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat
ca lider.

6. Neincadrarea in situatiile prevazute la art.69ˆ1 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006
6.1. Declaratie pe propria
raspundere
privind
neincadrarea in situatiile
prevazute la art.69ˆ1 din
Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.34/2006
Solicitat ; Nesolicitat

Cerintă obligatorie:
Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie
publica
orice
ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant care are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv
sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevazute la art.69 lit a), cu persoane care detin
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Documente solicitate :
Declaraţie pe propria raspundere privind neincadrarea in
situatiile prevazute la art.69ˆ1 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.34/2006 (ANEXA 7.2.2.12 Bˆ), în original.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare
asociat va prezenta documentul mentionat.
In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare
subcontractant va prezenta documentul mentionat.

7. PREZENTAREA OFERTEI
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7.1 Perioada de
valabilitate a ofertei

Ofertanţii trebuie să menţină oferta ca valabilă pentru o perioadă
de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. În
circumstanţe excepţionale şi înainte de expirarea perioadei de
valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita
ofertanţilor extinderea acestei perioade cu până la maxim 30 de
zile.
Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat
aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca fiind
inacceptabila.
Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare are
obligaţia, de la data comunicării rezultatului aplicării procedurii,
de a extinde valabilitatea ofertei cu o perioadă adiţională de 30
de zile, care se adaugă perioadei iniţiale de valabilitate de 60 de
zile, indiferent de data comunicării

7.2 Modul de prezentare a
propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în Lei (cu doua
zecimale), fără TVA., TVA exprimat separat si Total inclusiv TVA,
în formatul indicat prin (ANEXA 7.2.2.10C)
Formularul de oferta va fi insotit de Bugetul defalcat al
contractului – Anexa 14 - ce va cuprinde o detaliere a
costurilor, conform cerintelor Caietului de sarcini.
Ofertanţilor le este adus la cunostinta faptul că valoarea
totala estimata a contractului pentru revizia aparatelor, este
de 3.500 lei fără TVA,
Dacă oferta financiară transmisă depăşeşte bugetul maxim
alocat, aceasta va fi respinsă ca inacceptabilă.
Propunerea financiara va cuprinde:
1. Formularul de Oferta - Anexa 7.2.2.10C;
2. Bugetul defalcat al contractului – Anexa 14
3. Identificarea bancara – Anexa 3A
Valoarea ofertei va fi exprimată în lei.
NU SE ACORDĂ AVANS.
Pretul contractului de achizitie publica ESTE FERM, NU SE
ACTUALIZEAZA SI NU SE REVIZUIESTE.
Nota:
Autoritatea contractantă va aplica în mod corespunzător
prevederile art. 202 și 203 din OUG 34/2006, implicit prevederile
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art. 36^1 din HGR 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
7.3. Modul de prezentare a Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să raspunda
propunerii tehnice
in totalitate cerinţelor din Caietul de sarcini.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către
ofertant a tuturor cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în Caietul
de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa contina: toate documentele
solicitate pentru aceasta parte a ofertei, conform Caietului
de sarcini.
7.4 Modul de prezentare a
ofertei

1. Oferta sigilata se transmite împreună cu urmatoarele
documente :
- Scrisoare de înaintare (Anexa 1), transmisa în original
- Imputernicire + copie Carte de Identitate
Scrisoarea de înaintare şi orice împuternicire a unui
reprezentant al ofertantului de a participa la şedinţa de
deschidere nu vor fi incluse în plicul ce conţine ofertele, ci in
afara coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.
2. Oferta se va depune în aşa fel încât să fie primită de către
autoritatea contractantă înainte de termenul limită de depunere
specificat în Anunţul de participare. Ofertele trebuie să conţină
toate documentele şi informaţiile solicitate şi se vor depune:
¾ Fie prin servicii poştale / de curierat la : sediul Muzeului
Literaturii Române Iaşi din str. V. Pogor nr. 4, Iasi, -, cod
poştal 700110, :România , astfel : LUNI – VINERI – 8 :00
– 16 :00
¾ Fie prin livrare directă la sediul autorităţii contractante:
Muzeul Literaturii Române Iaşi din str. V. Pogor nr. 4, Iasi,
-, cod poştal 700110, :România , astfel : LUNI – VINERI
– 8 :00 – 16 :00
Ofertantii trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se
asigure că oferta sa este primită si înregistrată de către
autoritatea contractantă până la data limită pentru
depunerea ofertelor, stabilită în anuntul de participare.
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3. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în
considerare. Ofertele depuse la altă adresă decât cea indicata
vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate nedeschise.
Oferta se depune în 1 exemplar.
7.5 Data limită de
depunere a ofertelor

ora 10:00, ora României. Ofertele depuse
după expirarea termenului limită indicat vor fi respinse ca
întârziate şi returnate nedeschise.

7.6 Deschiderea ofertelor

Data 02.04.2012, ora 12 :00, ora locală,
Locul deschiderii ofertelor: sediul Muzeului Literaturii Române
Iasi, str. V. Pogor nr.4.

02.04.2012

7.7. Costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi
a documentelor care o însoţesc. Nici un fel de cost legat de aceste aspecte nu va fi suportat
/ rambursat de către autoritatea contractantă.

8. Criterii de atribuire
8.1) Preţul cel mai scăzut ;
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate
in cadrul ofertelor admisibile, fara a fi cuantificate alte elemente de natura tehnica sau
alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire. Oferta declarata castigatoare trebuie sa
indeplineasca specificatiile tehnice minime considerate obligatorii asa cum au fost
stabilite in caietul de sarcini.

9. Atribuirea contractului
9.1 Ajustarea preţului
contractului
DA NU ;

A se vedea clauzele contractuale.
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9.2. Garanţia de bună execuţie a Garanţia de bună execuţie a contractului se va
contractului
constitui în cuantum de 5% din preţul contractului,
exclusiv TVA. Astfel :
DA; NU
- printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari ;

9.3. Informarea ofertanţilor

Garanţia de bună execuţie a contractului trebuie
constituită în termen de maxim 10 zile de la data
semnării contractului de către ambele părţi, sub
sancţiunea rezilierii acestuia.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa
ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică sau, după caz, la
anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere
ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând
posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la
emiterea acestora.
Această comunicare va fi transmisă şi prin fax şi/sau
mijloace electronice.
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SECŢIUNEA II

FORMULARE ŞI MODELE
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ANEXA 7.2.2.12A
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)
4.1.1. DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ..............................................................., declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile
prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si
experienta, competenta si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante, cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
6. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ...................... (data expirarii valabilitatii ofertei).
Data completarii .......................
Ofertant,………………………..
(semnatura autorizata si stampila)
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ANEXA 7.2.2.12B
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)
4.1.1B DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.181 DIN
ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR.34/2006
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...............................................................,in calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de
achizitie publica avand ca obiect…………….. (denumirea achizitiei si codul CPV), la data de……….
(zi/luna/an), organizata de……….. (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art.
181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii:
a) nu suntem în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;
c) ne-am indeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ;
c^1) in ultimii 2 ani îndeplinit obligaţiile contractuale
d) nu am fost condamnaţi, in ultimii 3 ani, prin hotărarea definitivă a unei instante judecătoresti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesională;
e) prezint informatii corecte solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar că vom informa imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare
survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum şi pe parcursul
derulării contractului în cazul în care vom fi declaraţi câştigători.
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, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante [denumirea şi adresa
autorităţii contractante] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Subsemnatul declar că înţeleg şi accept că furnizarea deliberată, către autoritatea contractantă, de
date incorecte şi/sau incomplete în legătură cu circumstanţele de mai sus poate conduce la excluderea
noastră din prezenta procedură de atribuire, precum şi din alte proceduri de atribuire
Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata si stampila)
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Anexa 7.2.2.12 B^ – Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 69^1
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)
,
DECLARAŢIE3
pe propria raspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

1 Subsemnatul ………….. (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al
……………………… (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicarii faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 69^1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv nu avem
membri in cadrul consiliului de administratie / organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori
asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in
relatii comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autroritatii contractante.
2 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de (se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei).

Ofertant,
……..................................
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnatura autorizata si stampila)
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Anexa 4.3.1.
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

4.3.1. INFORMATII GENERALE
1. Denumirea / numele:
2. Administrator: ……………… (nume, prenume)
3. Adresa sediului central:
4. Telefon fix:
Telefon mobil
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Codul unic:
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare si codul unic de inregistrare (CUI):
7. Obiectul de activitate, pe domenii:
7.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se solicita certificatul
constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
8. Cont Trezorerie: ……………………………
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
10. Principala piata a afacerilor:

11. Persoana de contact: …………….. (nume, prenume)
11.1 Telefon mobil persoana de contact

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata si stampila)
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Anexa 7.2.2.12I – Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat în ultimii 3 ani
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Efective medii

2009
Total

2010
Total

2011
Total

Personal angajat
Din care personal de conducere
A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere. În cazul în care oferta este
depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal
al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de
reprezentanţii legali ai fiecărui asociat, inclusiv liderul.

In cazul solicitarii)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica.
Operator economic,
........................
(numele reprezentantului legal, în clar) (semnătura autorizată)
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ANEXA 4.4.1.B
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

4.4.1.B. PERSONAL CHEIE CARE VA FI UTILIZAT PENTRU CONTRACT
Pozitie/Nume

Nationalitate

Varsta

Pregatirea
profesionala

Ani de
experienta (in
companie)

Proiecte majore
pentru care este
responsabil
(proiect/valoare)

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)
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Anexa 7.2.2.12 E – Lista contractelor de servicii prestate în ultimii 3 ani
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

<Data>
<Denumirea şi adresa Autorităţii contractante>
DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................
(denumirea si adresa autorităţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………...
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
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Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului
*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
furnizor
%

Cantitatea
(U.M.)

Sursa de
finantare

2

3

4

5

6

7

Perioada de
derulare a
contractului
**)

1
2
.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

23

ANEXA 4.4.12
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
Subsemnatul …………………………… [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant
împuternicit al [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar ca societatea, in calitate de
angajator, respecta toate normele europene in vigoare privind siguranta si pastrarea sanatatii si sigurantei
angajatilor, inclusiv procedurile de prevenire a accidentelor de munca.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare
la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii..
Ofertant,
……..................................
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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7.2.2.10C – Formular de oferta
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre .........................................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .............
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa prestam/.................... (denumirea serviciului), pentru suma de
..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata in valoare de ...................... (suma in litere si in cifre), total ……………. (suma in litere si in cifre).
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si
cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate
fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat
in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care
o puteti primi.
Data .../.../...
. ....................., (semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa nr. 14 - Bugetul defalcat al contractului
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)
Bugetul defalcat al contractului
Preţ revizii tehnice anuale
Nr.
crt.

Obiectiv / Adresa

Model centrala / Caracteristici /
Anul montării

1.

Muzeul „V. Pogor”, Iaşi str. V.
Pogor nr. 4.

1. Ferroli Pegasus F2.85 T, putere termică 85
kW, cu apă caldă;
Anul montării:
2. Domusa ECOGAS 100, putere termica 100
kW, fără apa calda
Anul montării: 2006
Immergas EOLO MINI 24 KW, cu apă caldă
Anul montării: 2006

Tip
combustibil

Total
lei
cu TVA

Gaze
naturale
Gaze
naturale

Anexa „Adela Kogălniceanu,
Iaşi str. V. Pogor nr. 4.

4.

Muzeul „M. Sadoveanu” - Biasi, putere termica 24 kW, cu apă caldă
Corp B, Iaşi aleea M. Anul montării: 2001
Sadoveanu nr. 12.

Gaze
naturale

5.

Muzeul „M. Codreanu”, Iaşi
str. Rece nr. 5

Gaze
naturale
Gaze
naturale

6.

Muzeul „O. Cazimir”, Iaşi str.
O. Cazimir nr. 4
Bojdeuca „Ion Creangă” -

7.

Valoare
TVA
lei

Gaze
naturale

2.

1. BIASI MLB 24 SE, putere termica 24 kW
Anul montării: 2002
2. Immergas Zeus Mini 24 putere termica 24
kW, cu apă caldă
Anul montării: 2008
Immergas EOLO MINI 24 KW, cu apă caldă
Anul montării: 2006
1. Immergas Eolo Mini 28, putere termica

Valoare
lei
fara TVA

Gaze
naturale
Gaze
26

Expoziţia Permanentă , Iaşi str.
Simion Bărnuţiu nr. 4

8.

Mitropolit „Dosoftei”, Iaşi str.
A. Panu nr. 54

27,9 kW
Anul montării: 2008
2. Immergas Eolo Star 24 3E, putere termica
24 kW, cu apă caldă
Anul montării: 2008
Centrala electrica Domusa DEEM 210, putere
termica 21 KW
TOTAL

naturale
Gaze
naturale
Energie
electrică

Preţ intervenţii accidentale: ………… lei/ persoana.
Ne angajăm, sub sancţiuniunea posibilităţii rezilierii contractului fără orice altă formalitate prealabilă, ca în cazul aparaţiei unor
defecţiuni în funcţionarea instalaţiilor termice şi de utilizare gaze naturale ale beneficiarului, să intervenim prompt, respectiv în
maximum 24 ore, de la prima sesizare transmisă de beneficiar telefonic, în scris sau prin mijloace electronice.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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ANEXA 7.2.2.12H

OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

4.4.2. DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE
DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice
DESCRIERE

Putere

(tip, marca, model)

/Capacitate

Bucati

Vechime
(ani)

Proprietate (P)
sau inchiriat (I)

Origine
(tara)

A)

STATII SI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCTII / INSTALATII

B)

VEHICULE SI CAMIOANE

C)

ALTE ECHIPAMENTE

Valoarea actuala
aproximativa in
LEI

/
/

Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)
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ANEXA 7.2.2.12G
OFERTANTUL
............................................................
(denumirea/numele)

4.4.4 DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE
DE ASOCIATI/SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Articol

Element de lucrare

% din

Valoarea
aproximativa

valoarea
lucrarilor

Numele si adresa
subcontractorului

Declararea unor
contracte similare
executate

Liderul asociatiei

Asociat

Asociat

Subcontractor

Subcontractor

Subcontractor

Se va include in acest tabel o lista a categoriilor de lucrari si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare
asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele
subcontractorilor propusi.
Data completarii .......................
Ofertant,
……..................................
(semnatura autorizata)
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Anexa 3A
IDENTIFICARE BANCARĂ
TITULARUL CONTULUI
Denumire completă
Adresa sediului social
Cod poştal
Localitate
Ţara
Cod înregistrare TVA
Persoană de contact:
Telefon
Fax
E-mail
BANCA / TREZORERIE
Denumire
Adresa
filialei
/
sucursalei unde este
deschis contul
Cod poştal
Localitate
Ţara
Număr cont
IBAN
Data şi semnătura deţinătorului contului (din TREZORERIE)
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Anexa 1
OFERTANTUL

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

................................................
(denumirea/numele)

nr................/.................................

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a invitatiei de participare pentru atribuirea contractului .................../(denumirea
contractului de achizitie publica), noi ............................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem
alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.
Data completarii ...............
Cu stima,

Ofertant,
........................................................
(semnatura autorizata)
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Anexa 2 – Împuternicire
OFERTANTUL
…….................…….........
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE
Subsemnatul (numele complet al reprezentantului legal al ofertantului), în calitate de reprezentant
legal al (denumirea / numele ofertantului), împuternicesc prin prezenta pe dl/d-na (numele complet al
persoanei desemnate, astfel cum apare în documentul de identitate), posesor/posesoare al/a
cărţii/buletinului de identitate / paşaportului nr.__________, seria ___________________, emis la data de
__________________ de către ______________________________, să participe din partea (denumirea /
numele ofertantului) la şedinţa de deschidere a ofertelor pentru procedura de atribuire aferentă contractului
_____________________________ .

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătura autorizată)
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SECTIUNEA III
CAIETUL DE SARCINI
pentru:

- Service, întreținere şi mentenanţă a centralelor termice,
a instalațiilor termice aferente şi a instalațiilor de utilizare gaze naturale,
de la filialele Muzeului Literaturii Române Iaşi În cadrul prezentului caiet de sarcini se propune
- achiziție de servicii de service la centrale termice - apă caldă cuprinzând
servicii de: service echipamente centrale termice (cazane, arzătoare, elemente de
automatizare) – inclusiv în caz de avarie, defecțiuni
- achiziție de servicii de întreținere la instalații de încălzire interioare şi
exterioare (inclusiv rețele exterioare) – doar în caz de avarie, defecțiuni, sau
necesitatea extinderii / modernizărilor
- achiziție servicii de întreținere pentru instalații de gaze naturale (instalații
de utilizare – țevi, robineţi, detectori, electrovane) – fără modificare de proiect – doar în
caz de avarie, defecțiuni
Referitor la centrale se solicita prestarea serviciilor de service, întreținere,
mentenanţă şi reparare a următoarelor centrale termice şi instalaţii termice aferente:
Nr.
Obiectiv / Adresa
crt.
1. Muzeul „V. Pogor”, Iaşi str. V.
Pogor nr. 4.

2.
3.

5.

Model centrala / Caracteristici /
Anul montării
1. Ferroli Pegasus F2.85 T, putere termică 85
kW, cu apă caldă;
Anul montării:
2. Domusa ECOGAS 100, putere termica 100
kW, fără apa calda
Anul montării: 2006
Anexa „Adela Kogălniceanu,
Immergas EOLO MINI 24 KW, cu apă caldă
Iaşi str. V. Pogor nr. 4.
Anul montării: 2006
Muzeul „M. Sadoveanu” - Corp Biasi, putere termica 24 kW, cu apă caldă
B, Iaşi aleea M. Sadoveanu nr. Anul montării: 2001
12.
Muzeul „M. Codreanu”, Iaşi str. 1. BIASI MLB 24 SE, putere termica 24 kW
Rece nr. 5
Anul montării: 2002
2. Immergas Zeus 24 Maior putere termica

Tip
combustibil
Gaze
naturale
Gaze
naturale
Gaze
naturale
Gaze
naturale
Gaze
naturale
Gaze
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6.
7.

8.

Muzeul „O. Cazimir”, Iaşi str.
O. Cazimir nr. 4
Bojdeuca „Ion Creangă” Expoziţia Permanentă , Iaşi str.
Simion Bărnuţiu nr. 4

Mitropolit „Dosoftei”, Iaşi str.
A. Panu nr. 54

27,9 kW, cu apă caldă
Anul montării: 2008
Immergas EOLO MINI 24 KW, cu apă caldă
1. Immergas Zeus 24 Maior putere termica
27,9 kW, cu apă caldă
Anul montării: 2008
2. Immergas Eolo Maior 32 putere termica 32
kW
Anul montării: 2008
Centrala electrica 21 KW

naturale
Gaze
naturale
Gaze
naturale
Gaze
naturale
Energie
electrică

Scopul serviciilor
Centrale termice şi instalaţii aferente:
-

menţinerea parametrilor nominali de funcţionare a instalaţiilor (termici şi

hidraulici) prin întreţinerea şi revizia tehnică a componentelor centralelor termice şi a
instalaţiilor aferente, lunar;
- asigurarea permanentă a pieselor de schimb necesare precum şi a
eventualelor materiale consumabile, pentru centralele termice şi a instalaţiilor aferente.
- asigurarea permanentă a intervenţiei calificate în caz de defecţiuni în
funcţionare / avarii.
Cu ocazia fiecărei revizii tehnice, prestatorul va instrui personalul de exploatare,
de la fiecare filială a beneficiarului, în scopul asigurării utilizării corespunzătoare şi
corecte a utilajelor sau echipamentelor, în conformitate cu prescripţiile producătorului.
Personalul prestatorului va completa rubricile prevăzute pentru descrierea
activităţii şi recomandări la fiecare revizie efectuată.
Serviciile de revizii tehnice.
Prestatorul va efectua revizii tehnice la data planificată de comun acord cu
beneficiarul.
În cadrul serviciilor de revizii tehnice curente se execută minim următoarele
operaţii:
Cazan:
-

Deconectarea energiei electrice şi a gazului metan prin scoaterea

siguranţelor şi închiderea robinetului cu sferă şi a canelelor de pe conductele de
alimentare cu gaz (purjarea gazului rămas pe rampă).
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-

Vizualizarea componentelor aferente cu scopul depistării unor eventuale

defecţiuni mecanice şi electrice.
-

Deconectarea conductei de legătură între rampa de gaz şi arzător.

-

Examinarea vizuală a camerei de ardere.

-

Curăţirea cazanului şi a drumurilor de fum.

-

Verificarea etanşeităţii cazanului

-

Verificarea boilerelor pendinte de microcentrale, înlocuindu-se, contra

cost, anodul de magneziu dacă este cazul.
Arzător:
-

Desfacerea capacelor în vederea extragerii canelei de gaz.

-

Examinarea componentelor arzătorului, verificarea cotelor de reglaj a

capului de ardere.
-

Deconectarea şi curăţirea componentelor (electrozi aprindere, ionizarea,

disc deflector, canea gaz, după caz).
-

Verificarea stării ansamblului: motor – ventilator – priză aspiraţie aer.

-

Curăţarea paletelor ventilatorului şi a stării cuplajelor elastice.

-

Demontarea şi verificarea motorului electric.

-

Montarea canelei de gaz, motor, ventilator, şi capac superior arzător,

verificarea transformatorului de aprindere şi a fotocelulei.
-

Verificarea şi reglarea presostatului de aer şi a servomotorului de aer.

-

Verificarea legăturilor în cutia de borne a motorului electric, a ventilatorului

şi în cutia de borne a arzătorului.
-

Măsurarea rezistentei de izolaţie a componentelor electrice motor -

arzător, tablou cazan.
Rampa de gaz:
-

Demontarea şi curăţarea filtrului de gaz, a reductorului de presiune, a

grupului de vane şi a detectorului de verificare a etanşeităţii.
-

Examinarea subansamblelor rampei de gaz şi remontarea acestora.

-

Verificarea etanşeităţii îmbinărilor subansamblelor.

Tablou comandă cazan:
-

Verificarea componentelor şi a conexiunilor.

-

Verificarea reglajelor programării temperaturii şi a intercondiţionărilor.
36

-

Recalibrarea termometrelor şi termostatelor dacă este nevoie.

-

Verificarea parametrilor de reglaj (temperatură, presiune – aer, apă) şi a

sondelor din punct de vedere metrologic
-

Verificare automatului de ardere, static şi dinamic

-

Verificarea regulatorului universal, static şi dinamic (pentru toate tipurile

de cazane)
Pompele de circulaţie agent termic:
-

Verificarea pompelor în mişcare.

-

Dacă este cazul, se demontează şi se înlocuieşte subansamblul defect.

-

Verificarea conexiunilor electrice.

-

Verificarea calibrării siguranţelor.

-

Verificarea rezistentei de izolaţie.

-

Verificarea şi reglarea releelor termice.

Sisteme de expansiune:
-

Verificare stării de funcţionare şi a pernei de aer la vasele de expansiune

închise.
Probe şi reglaje la punerea în funcţiune:
-

Verificarea debitului şi a temperaturii apei calde menajere.

-

Măsurare temperatură gaze arse, agent termic.

-

Reglare amestec aer gaz şi analizarea componentelor arderii.

-

Măsurarea curenţilor de ionizare.

-

Verificarea tirajului coşului de fum.

-

Verificarea presiunii de alimentare cu combustibil.

-

Verificarea filtrului stabilizator de gaz.

-

Verificarea etanşeităţii instalaţiei de alimentare cu combustibil din interiorul

încăperii în care este instalat echipamentul.
-

Verificarea funcţionării corecte a tuturor componentelor centralei termice.

În

cadrul

reviziilor

tehnice

la

microcentralele

murale,

specialistul

prestatorului va executa minim următoarele operaţiuni
-

Curăţirea termocuplului;

-

Curăţirea schimbătorului de căldură primar;
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-

Curăţirea schimbătorului de căldură secundar

-

Verificarea etanşeităţii centralei;

-

Verificarea etanşeităţii conductelor de combustibil din incinta încăperii în

care este instalat echipamentul;
-

Curăţirea duzei la flacăra de veghe;

-

Curăţarea şi reglarea electrodului de aprindere;

-

Verificarea presiunii la combustibil (gaz);

-

Verificarea pompei de circulaţie;

-

Verificarea vanei cu trei căi;

-

Verificarea electrodului de ionizare;

-

Verificarea presostatelor;

-

Verificarea bunei funcţionări a electrovanelor;

-

Verificarea instalaţiei electrice (tensiunea de alimentare, legarea la

-

Verificarea bunei circulaţii a agentului termic din centrală;

-

Verificarea tirajului coşului de fum;

-

Verificarea capacităţii de funcţionare normală a fiecărui subansamblu;

-

Verificarea debitului şi a temperaturii apei calde menajere;

-

Verificarea filtrului stabilizator de gaz.

pământ)

Prestatorul va face o evaluare a capacităţii de funcţionare normală a
subansamblelor precum şi a centralei în ansamblu.
Calitatea reviziilor tehnice va fi confirmată printr-un certificat de calitate (raport de
verificare) şi printr-un certificat de garanţie eliberat de agentul economic care a efectuat
serviciile respective, certificat valabil pe o perioadă de minim 12 luni.
Reviziile tehnice se fac în prezenţa reprezentantului beneficiarului.
Documentaţia după care se desfăşoară serviciile de revizie tehnică şi service este
în sarcina prestatorului şi respectă normele specifice I.S.C.I.R. pentru instalaţiile sub
presiune.
Se vor respecta îndeosebi următoarele acte normative:
-

Normativ – I 6/1998

-

Legea nr. 90/1996

-

Prescripţiile tehnice I.S.C.I.R. PT A1, A2, C 4, C9,
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Pe toată perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta, normele de protecţie a
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor.
Pentru lucrările din cadrul reviziilor tehnice vizitarea amplasamentelor şi
însuşirea caietului de sarcini este obligatorie.
Piesele de schimb necesare pentru înlocuiri, constatate cu prilejul reviziilor sau a
defecţiunilor accidentale a centralelor termice (arzătoare, elemenţi cazane, elemente de
automatizări etc.) şi a instalațiilor termice şi de utilizare gaze naturale aferente se vor
deconta separat, pe bază de deviz.
Prestatorul trebuie să garanteze lucrările de revizii tehnice şi de reparații
executate:
-

pentru manoperă: minim 12 luni;

-

pentru piesele / echipamentele / componentele / subansamblele

schimbate: garanția este cea dată de fabricant, dar nu mai puțin de 24 de luni
In perioadele menționate, prestatorul va remedia fără plata şi în cel mai scurt timp
orice deficienţă apărută datorita manoperei executate incorect sau a unor defecte
apărute la piesele utilizate.
Orice ofertă care va prezenta o garanţie mai mică decât minimul de mai sus, va fi
declarată neconformă.
Personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările şi regulamentele
interioare ale beneficiarului, pe toată perioada prezenţei lui la sediul/sediile acestuia.
Beneficiarul îşi rezerva dreptul de a completa lista obiectivelor, centralelor termice,
pe parcursul derulării contractului de service.
Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei:
1. autorizarea A.N.R.E (A.N.R.G.N.) pentru execuţia lucrărilor de montare –
instalare, punere în funcţiune aparate consumatoare de combustibili gazoşi, conform
normelor tehnice în vigoare
2. autorizarea I.S.C.I.R. pentru execuţia lucrărilor de montare – instalare, punere în
funcţiune, service şi reparare aparate consumatoare de combustibili gazoşi, conform
normelor tehnice în vigoare
Întocmit,
ing. G. Gheorghiu
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SECŢIUNEA A IV-a
CONTRACT DE SERVICII
nr. …… data ………………………

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
Muzeul Literaturii Române Iaşi, str. V. Pogor nr. 4, Iaşi 700110, telefon/fax 0232/213210,
cod fiscal 4541670, cont trezorerie RO29TREZ40624670251XXXXX reprezentată prin Daniel
Corbu – director şi ec. Maria Caras – contabil şef în calitate de achizitor, pe de o parte
în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
SC ...................... (denumirea operatorului economic), cu sediul în .................., cod fiscal
................................., Nr. de înmatriculare .................................., cont (Trezorerie, Banca)
................................, telefon ..........................., fax ............................, reprezentată prin
....................... , în calitate de ............................. (funcţia), în calitate de prestator, pe de
altă parte.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
b. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
c. documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul
acestui contract de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de
sarcini;
d. ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din
punct de vedere juridic în acest contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară
şi propunerea tehnică. În cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnică şi cea
financiară acceptate de către achizitor şi pe baza cărora a avut loc atribuirea acestui contract;
e. operator economic - oricare prestator de servicii persoană fizică/juridică, de drept public sau
privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piaţă
servicii;
f. propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte
condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia
de atribuire;
g. propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini cuprins
în documentaţia de atribuire;
h. specificaţii tehnice - descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract, şi orice
modificări sau adăugiri ale acestora în conformitate cu prevederile Contractului;
i. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
j. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
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imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
l. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - În 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 situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare: cuvintele care desemnează persoane vor include persoane fizice/juridice şi orice
organizaţie având 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 când se prevede altfel în 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.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de service, intretinere si mentenanta pentru
centralele termice si instalatiile termice aferente de la filialele Muzeului Literaturii Române
Iaşi, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, inclusiv
anexele acestuia.
4.2. - Achizitorul se obligă să plăteasca preţul convenit în contract pentru serviciile prestate, în
condiţiile şi prin modalităţile de plată stabilite prin prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,
pentru reviziile anuale este de ………….. lei fara tva, …………. lei tva, total ………… lei.
Pretul fiecarei reparatii necesare se va stabili prin deviz, pe baza preturilor din oferta pentru
piesele de schimb, materiale si manopera.
5.2. – (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de
zile de la data emiterii facturii de către prestator. Plata se va efectua numai în baza facturii emisă
de către prestator şi numai în perioada 24-31 a lunii în care se împlineşte termenul de plată,
conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
(2) – În situaţia în care termenul de plată stipulat la alin. (1) se împlineşte anterior perioadei
24-31 a lunii în care se efectuează plata, termenul de plată se va prelungi până la data de 31 a
lunii respective.
5.3. – Prestatorul va emite factura ulterior încheierii de către achizitor a procesului verbal de
recepţie a serviciilor.
5.4. – Preţul prezentului contract este ferm pe toată durata de execuţie a contractului.
6. Durata contractului
6.1. (1) – Prestatorul se obliga sa presteze servicii de service, intretinere si mentenanta
pentru centralele termice si instalatiile termice aferente de la filialele Muzeului Literaturii
Române Iaşi, pentru o durată de 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului, cu
posibilitatea de prelungire.
7. Executarea contractului
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7.1. – (1) Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele parti.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de cel mult 10 zile de la data
semnarii contractului de ambele parti.
(3) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 10 zile de la data
semnarii contractului de catre ambele parti contractante dă dreptul autoritatii contractante
să rezilieze prezentul contract, de plin drept, fara nicio altă formalitate prealabilă de punere
în intarziere.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
- documentaţia de atribuire a contractului de servicii;
- Caietul de sarcini;
- oferta tehnică a operatorului economic;
- oferta tehnico-financiară a operatorului economic;
- angajament ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul
- acte adiţionale, dacă există.
8.2. Documentele contractului constituie anexe – părţi integrante a prezentului contract.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu comenzile emise de
achizitor.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii) 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, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract, astfel încât 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 neîndeplinirea
obligaţiilor sale contractuale.
9.7. - Prestatorul este obligat să respecte instrucţiunile transmise de către achizitor, ca şi cum
acestea ar fi parte a contractului însuşi, clauzele prezentului contract fiind aplicabile în integralitate.
9.8. - Prestatorul rămâne răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale contractuale şi
după încetarea contractului, pentru perioada prevăzută în acest sens de legislaţia românească
aplicabilă.
9.9. - Codul de conduită al prestatorului :

(1) Prestatorul are obligaţia de a acţiona în 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. În special, prestatorul se va abţine
de la a face orice declaraţii publice în legătură cu contractul sau serviciile prestate în 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 în orice fel fără asentimentul scris al
acestuia, obţinut în 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
româneşti 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 ILO, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocieri
colective, eliminarea muncii forţate şi a discriminării la locul de muncă şi abolirea muncii copiilor.
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(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) În 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 daune-interese, fără ca prin aceasta însă 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 îl 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 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 înregistrări suport sau orice materiale achiziţionate,
compilate sau pregătite de către prestator în executarea acestui contract vor fi proprietatea
achizitorului, în 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 în scopul
analizării existenţei unor cheltuieli comerciale neobişnuite.

(10) Prestatorul va trata toate documentele şi informaţiile primite în legătură cu contractul ca
având 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 referi la
acestea în prestarea unor servicii pentru alţii. În cazul în 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, atât 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.
9.10. - Conflictul 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
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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 compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o
astfel de situaţie.

(3) Prestatorul se va abţine 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. În cazul în
care prestatorul nu poate menţine această independenţă, achizitorul are dreptul de a rezilia
contractul, fără obligaţia 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 îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de prestator în
conformitate cu prevederile acestui articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri
suplimentare dacă va considera necesar.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
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.
11. Modalităţi de plată
11.1 - (1) Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de cel mult 30 de
zile de la data emiterii facturii de către prestator. Plata se va efectua numai în baza facturii emisă
de către prestator şi numai în perioada 24-31 a lunii în care se împlineşte termenul de plată,
conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
(2) – În situaţia în care termenul de plată stipulat la alin. (1) se împlineşte anterior perioadei
24-31 a lunii în care se efectuează plata, termenul de plată se va prelungi până la data de 31 a
lunii respective.
11.2. – Prestatorul va emite factura ulterior încheierii de către achizitor a procesului verbal de
recepţie a serviciilor.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, respectiv 0,1% din
preţul contractului pe fiecare zi întârziere.
12.2. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
12.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
12.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, in conditiile in care achizitorul, din motive temeinice,
nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
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13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. – (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în
cuantum de 5% din preţul contractului, exclusiv TVA, în termen de cel mult 10 zile de la semnarea
contractului de către ambele părţi.
- (2) Garanţia de buna execuţie pentru revizii se constituie într-un cont special deschis la
o unitate bancară.
13.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
14. Alte responsabilităţi ale prestatorului
14.1. - (1) Serviciile de reparare a unor defecţiuni accidentale se prestează urmare a sezizării
transmise de achizitor telefonic, prin fax sau mijloace electronice de comunicare. Timpul de
intervenţie este de maxim 24 ore de la emiterea sesizării.
Neprezentarea prestatorului în termenul specificat mai sus, dă dreptul achizitorui să apeze
la o altă firmă specializată sau să denunţe unilateral contractul.
14.2. – Prestatorul va suporta daunele pentru eventualele pagube produse ca urmare a
îndeplinirii defectuoase a contractului.
14.3. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
14.4. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor 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 informaţii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică, în cadrul prezentului contract şi pe care le consideră
necesare îndeplinirii contractului.
16. Recepţie şi verificări
16.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
16.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi care vor efectua verificările.
16.3. – Receptia serviciilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza de către
achizitor în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea serviciilor, conform prevederilor
contractuale.
17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării
contractului de ambele părţi.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
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17.2. - (1) Serviciile prestate în 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, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un
act adiţional.
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. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
18. Ajustarea preţului contractului
18.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la contract.
18.2. - Preţul prezentului contract este ferm pe întreaga durată de executare a prezentului
contract.
19. Încetarea contractului. Pact comisoriu
(1) Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen, prin executarea, de către ambele
părţi, a tuturor obligaţiilor ce le revin conform contractului, 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.
(2) În plus faţă de motivele de încetare a contractului menţionate în prezentul contract,
achizitorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, în cazul în care acesta:
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 în una dintre situaţiile prevăzute la
litera a);
c) a fost condamnat, prin hotărâre 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 hotărâre 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 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/asiguratorul nu îşi poate
respecta angajamentele asumate.
(3) În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data încetării contractului.
(4) Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fără a fi necesară punerea
în întârziere, şi de a pretinde daune – interese în oricare dintre următoarele situaţii:

a) prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract;
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b) prestatorul refuză sau neglijează să ducă la îndeplinire 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.
(5) În 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.
(6) Imediat după primirea notificării de reziliere a contractului, prestatorul va lua toate masurile
necesare pentru a opri executarea obligaţiilor sale de o manieră promptă şi organizată, în aşa fel
încât costurile să fie minime.
(7) Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nici o altă plată către prestator până 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.
(8) În cazurile în care achizitorul consideră contractul reziliat pentru neexecutare sau executare
necorespunzătoare din partea prestatorului, va fi îndreptăţit să perceapă de la prestator dauneinterese, în cuantum de 0,1% din preţul contractului fără TVA, pentru fiecare zi rămasă de la data
rezilierii contractului (exclusiv) până la data expirării perioadei de execuţie a contractului (inclusiv),
dar nu mai mult decât preţul contractului. Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii,
nicio altă sumă în afara celor datorate de achizitor pentru serviciile deja prestate.
(9) Achizitorul poate cere rezilierea contractului daca:
a) – prestatorul a abandonat contractul;
b) – prestatorul neglijeaza in mod flagrant si repetat sa-si indeplineasca obligatiile contractuale,
desi a fost notificat de achizitor;
c) - prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract fara sa obtina in prealabil acordul scris
al achizitorului;
(10) 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 executa lucrarea;
b) – achizitorul notifica prestatorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
(11) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la punctul (9) si punctul (10) se va
notifica in scris partii contractante.
(12) Achizitorul va avea, pana la data intreruperii si incetarii contractului, acelesi obligatii
prevazute in contract, inclusiv plata lucrarilor prestate si receptionate pana in acel moment.
(13) In cazul rezilierii contractului din vina prestatorului, achizitorul va stabili daunele pe care
trebuie sa le suporte prestatorul si care se vor scadea din obligatiile de plata pe care achizitorul le
are fata de acesta la data intreruperii prestarii serviciilor.
(14) In cazul in care nu se pot aplica prevederile punctului (13) recuperarea daunelor se va
face conform prevederilor legale in vigoare la acea data.
(15) – (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului si care conduc:
a) – la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public;
b) – la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi
economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
c) – în situaţia sistării alocării resurselor financiare
(16) In cazul prevazut la punctul (15), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
(17) In caz de neexecutare contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara
punerea in intarziere si fara nicio alta formalitate prealabila.
(18) Punctul (17) are drept efect desfiintarea neconditionata a contractului, de indata ce a
expirat termenul de executare, fara ca obligatiile contractuale sa fi fost duse la indeplinire.
(19) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti, in cazul in care una din parti:
- (1) nu-si exercita una din obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract;
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- (2) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de
faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- (3) cesioneaza drepturile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului
contract.
20. Amendamente
20.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la
data încheierii contractului.
20.2. - Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin
acest contract.
20.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră
în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.
20.4. - Achizitorul are dreptul de a suspenda executarea contractului, în tot sau în parte, în orice
moment şi de orice manieră consideră necesar, notificând prestatorul în acest sens cu cel puţin 5
zile înainte. În cazul în care perioada de suspendare a execuţiei contractului depăşeşte 90 de zile,
iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, de către
prestator, a obligaţiilor ce îi revin, prestatorul are dreptul de a solicita achizitorului reluarea
executării în termen de maxim 30 de zile. În cazul în care achizitorul nu accepta acest lucru,
prestatorul are dreptul de a considera contractul ca reziliat.
21. Subcontractarea
21.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
21.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
21.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului
contractului şi va fi notificată achizitorului.
22. Cesiunea
22.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
22.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.
23. Forţa majoră
23.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
23.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
23.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 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 măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
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23.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în 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 neînţelegere 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 în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
25. Legea aplicabilă şi limba care guvernează contractul
25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Limba de comunicare între
prestator şi achizitor este limba română, cu excepţia cazului în care părţile convin în scris, la
începutul contractului, asupra unei alte limbi de comunicare.
25.2 Legea care guvernează acest contract şi în conformitate cu care contractul este interpretat
este legea română.
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 înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
26.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, în termen maximum de 10 zile de la comunicare.
Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în trei exemplare de valoare juridica egala, din
care doua exemplare revin autoritatii contractante si un exemplar revine prestatorului.

Achizitor,
(semnătura autorizată)

Prestator,
(semnătura autorizată)
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Muzeul Literaturii Romane Iaşi

S.C. ………………………

PROTOCOL PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
ŞI A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Anexă la contractul nr. ………….... încheiat astăzi ………….. în baza prevederilor Legii
319/2006, HG 1425/2006 şi a Legii 307/2006, între Muzeul Literaturii Române Iaşi în calitate de
beneficiar şi ………………….. în calitate de executant.
În scopul prevenirii accidentelor de muncă, a avariilor tehnice şi a situaţiilor de urgenţă ,
precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare, se
stabilesc responsabilitățile pe linie de Securitate şi Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă între
cei doi contractanţi privind executarea lucrărilor de construcţii, instalaţii şi/sau montaj utilaje, pe
toata durata lor .
1. Beneficiarul va realiza toate măsurile tehnice şi organizatorice solicitate de executant la
predarea frontului de lucru.
2. Personalul beneficiarului, cu excepţia persoanelor împuternicite de acesta pentru
îndrumare, asistenţă sau control precum şi personalul muzeal al imobilului unde se
desfăşoară lucrarea, nu are voie să pătrundă în suprafaţa preluată de executant.
3. Personalul muncitor al executantului nu are voie să părăsească zona de lucru delimitată
sau să se abată de la traseele de acces indicate .
4. Prestatorul răspunde de instructaj, dotare cu mijloace şi scule precum şi de disciplina
muncii.
5. Prestatorul răspunde de situaţiile de urgenţă, avariile şi de accidentele cauzate de
salariaţii săi.
6. Înaintea începerii lucrărilor prestatorul este obligat să verifice măsurile de securitate şi
cele tehnico-organizatorice pentru desfășurarea procesului de muncă în condiţii de
siguranţă.
7. Este interzisă efectuarea de improvizaţii în instalaţiile beneficiarului.
8. La apariţia unor situaţii periculoase ambele părţi sunt obligate să se avertizeze reciproc.
9. În cazul producerii unui accident de muncă, acesta va fi cercetat şi înregistrat în
conformitate cu Legea 319/2006 şi HG 1425/2006.
10. Prezentul protocol nu este limitativ şi nu se substituie reglementărilor legale cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă şi a situaţiilor de urgenţă.
11. Protocolul a fost întocmit în trei exemplare, unul la prestator şi două la beneficiar .
BENEFICIAR

PRESTATOR
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