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„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013”
„Investeşte în oameni!”.
Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie: 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: Egalitate de şanse pe piaţa muncii din Dolj
Contract POSDRU: POSDRU/148/6.3/G/134192

CAIET DE SARCINI si FISA DE DATE
pentru
Achizitie „Servicii de Informare si Publicitate”
TITLUL PROIECTULUI
„Egalitate de şanse pe piaţa muncii din Dolj ”

NUMARUL CONTRACTULUI DE FINANTARE
POSDRU 148/6.3/G/134192

I. 1) Autoritatea contractanta: Asociatia Dominou, Str. Eugeniu Carada, nr.19, Craiova, Dolj, email:
asociatiadominou@yahoo.com, tel.0753083123
2) Adresa la care se transmit ofertele: Asociatia Dominou, Str. Eugeniu Carada, nr.19, Craiova, Dolj, email:
asociatiadominou@yahoo.com, tel.0753083123
II.1)Denumire contract: Achizitie „Serviciide Informare si Publicitate” pentru proiectul Egalitate de şanse pe
piaţa muncii din Dolj finanţat prin Programul . Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013” „Investeşte în oameni!”, Axa 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul de intervenţie . 6.3
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
2) Tip contract: servicii
3) Modalitatea de atribuire: contract de achizitii publice
4)Obiectul contractului: Servicii de Informare si Publicitate pentru proiectul „Egalitate de şanse pe piaţa
muncii din Dolj ”, conform cerintelor Caietului de sarcini atasat prezentei invitatii de participare
5) Cod CPV: 79341000-6
6) Termen de livrare: 14 luni
7) Valoarea estimata a contractului: 47186 lei (excl. TVA)
▫

1) Conditii de participare:
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Se vor prezenta urmatoarele documente:
a) Situatia personala a operatorilor economici, inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 si art.181 din OUG 34/2006:
completare Anexa din Sectiunea Formulare;
- Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese: completare Formular . din Sectiunea
Formulare;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau copie
lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse
in aceste documente sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului.
2) Modul de prezentare al propunerii financiare:
Propunerea financiara se va întocmi şi prezenta conform Formularului de oferta din Sectiunea Formulare,
la care se va anexa Centralizatorul de preturi pentru produse – , defalcat pe fiecare produs in parte.
Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate şi orice costuri legate de îndeplinirea în condiţii
corespunzatoare a contractului de achiziţie publică, respectiv transportul si montajul.
Propunerea financiară va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic si va avea un
caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractanta.
3) Modul de prezentare al ofertei:
Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate,
marcând corespunzător plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic
exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea şi
adresa ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta
respectivã este declaratã întârziatã. Propunerea financiara, propunerea tehnică şi documentele de
calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.
Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A nu se deschide
înainte de data 05.09.2014 , ora 12.00
Ofertantul are obligatia de a întocmi un opis al documentelor.
Atât originalul ofertei, cât si copia acesteia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina.
IV. 1) Modalitatea de achizitionare: achizitie directa/ cerere oferta
2) Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
3) Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: documnetatia de atribuire in format
electronic de pe site-uul www.asociatiadominou.ro
4) Limba de redactare a ofertei: Romana
5) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor
7) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 05.09.2014
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B. Caiet de sarcini
1. Generalitati
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile minime in vederea participarii la procedura de achizitie a
serviciilor de expert contabil si cuprinde ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de
catre fiecare ofertant propunerea tehnico-financiara, in conditiile in care criteriul de evaluare a ofertelor
este “ pretul cel mai scazut”.
2. Obiectul contractului: Servicii de Informare si Publicitate pentru proiectul pentru proiectul
„Egalitate de şanse pe piaţa muncii din Dolj ”, conform cerintelor Caietului de sarcini atasat prezentei
invitatii de participare
3. Achizitor : Asociatia Dominou Craiova
4. Surse de finantare
NUMARUL CONTRACTULUI DE FINANTARE POSDRU/148/6.3/G/134192
Programul . Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” „Investeşte în oameni!”, Axa
6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul de intervenţie . 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii”
5. Procedura achizitiei publice
Achizitie directa conform OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Calendarul de desfasurare al procedurii
a) Depunerea ofertelor de catre operatorii economici;
b) Termenul limita de depunere a ofertelor 05.09.2014, ora 10,00
c) Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere 05.09.2014, ora 12,00
d) Intocmirea raportului de atribuire;
e) Comunicarile rezultatului catre ofertanti- max. 2 zile de la data intocmirii raportului de atribuire;
f) Contestatii cel mult 2 zile de la luarea la cunostinta a rezultatului aplicarii procedurii;
g) Incheierea contractului – dupa perioada legala de depunere a contestatiilor.
7. Depunerea ofertelor:
Oferta va cuprinde urmatoarele documente:
1. Documentele solicitate in prezentul caiet de sarcini;
2. Oferta financiara care trebuie sa contina in mod obligatoriu devizul valorii economice solicitate
pentru oferta.
8. Specificatii tehnice
VALOARE
ESTIMATA
Nr. Crt.
MATERIALUL /PRODUSUL/SERVICIUL
UM
(LEI fara TVA)
1
Productie spot de prezentare proiect
1
2420
2
Bannere: 3/1 metri din poliplan
1620
personalizate cu elementele de identitate vizuala
5
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
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Roll up Dimensiune grafica: 85 x 205 cm
Grafica pe suport poliplan indoor
Geanta de transport
Listare color
personalizate cu elementele de identitate vizuala
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
Pixuri insciptionate din material plastic
Genti inscriptionate din material textil, in stilul
geanta de laptop
personalizate cu elementele de identitate vizuala
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
Mape inscriptionate A4 din carton color
personalizate cu elementele de identitate vizuala
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
Mesh pentru panouri publicitare din poliplan 3 mp
personalizate cu elementele de identitate vizuala
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
Ghid de bune practici pentru respectarea egalitatii
de sanse din pagini color.
personalizate cu elementele de identitate vizuala
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
Închirieri panouri stradale pt. Informarea si
promovarea generala a proiectului
personalizate cu elementele de identitate vizuala
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
Închirieri panouri stradale pt promovarea sanatatii
personalizate cu elementele de identitate vizuala
specifice conform Manualului de identitate vizuala
POSDRU 2007-2013
Difuzare spot general proiect, radio+ TV/
publireportaj- A3 spot de 1 minut
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403
1

1000

3220

450

19960

500

1410

2661
3

4839
400

3868
2/2 luni

1/2luni

1935

4850

La machetarea, personalizarea, executarea materialelor promoţionale şi de informare, furnizorul va
respecta, pe lângă indicaţiile achizitorului, cerinţele Manualului de Identitate Vizuală disponibil pe site-ul
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http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf sau poate fi solicitat
achizitorului este cel mai folosit mijloc de comunicare al identităţii vizuale. Fiecare componentă – foaie cu
antet, plic şi alte materiale publicitare – furnizează oportunitatea consolidării vizibilităţii Fondului Social
European. Toate materialele vor conţine semnătura POSDRU.
Pentru date tehnice exacte cu privire la forma si continutul obligatoriu pentru materialele
publicitare se va consulta manualul de identitate vizuala obligatoriu, de pe pagina de internet
www.fseromania.ro . Pentru pliante: Pe coperta publicaţiei (coperta 1) va apărea semnătura, conform
regulilor stipulate în prezentul manual. Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conţine
următoarele: • Titlul programului • Editorul materialului • Data publicării • Citatul „Conţinutul acestui
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”,
aplicabil doar pentru beneficiari. • Titlul proiectului
Alte informaţii:
Având în vedere sursele de finanţare ale contractului de achiziţie, prin depunerea unei oferte, ofertantul
acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează contractul de
finanţare al proiectului POSDRU 148/6.3/G/134192
ca singura bază a acestei proceduri de atribuire.
Ofertantul îşi asumă raspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în vederea participării la procedură.
9. Perioada de valabilitate a ofertei
Se solicita o perioada de valabilitate a ofertei de 30 de zile.
10. Precizari finale
Ofertantul declarat castigator dupa finalizarea evaluarii va incheia contractul de servicii cu
autoritatea contractanta.Oferta pe baza careia ofertantul a fost declarat castigator devine parte integranta
a contractului de servicii.
Comisia de evaluare va deschide ofertele la data specificata in documentatie, indiferent daca
ofertantul/ofertantii este/sunt prezent/prezenti sau nu.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau a respinge orice oferta sau toate
ofertele care nu indeplinesc cerintele documentatiei de atribuire.
In termen de maxim 2 zile de la data stabilirii ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va
aduce la cunostinta ofertantilor rezultatul pentru atribuirea contractului de servicii.
Ofertantul castigator se va prezenta la sediul autoritatii contractante pentru incheierea contractului
dupa perioada stabilita pentru depunerea de contestatii. Respectarea instructiunilor din caietul de sarcini
este obligatorie pentru toti operatorii economici care au depus oferta.
In contractul de servicii de expert contabil sunt cuprinse in detaliu toate obligatiile ce revin atat
achizitorului cat si prestatorului precum si alte clauze cu relevanta in executarea contractului.
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Contract de servicii
nr.______________data_______________
Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre
........................................................................................... denumire autoritate contractanta adresa sediu
.....................................................................
telefon/fax
..............................................
numar
de
inmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentata
prin
.......................................................................................................
(denumirea
conducatorului),
functia...............................................
in calitate de achizitor, pe de o parte
si
……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic ...............................................
adresa
sediu
…………………
........................................................................
telefon/fax
.......................................... numar de inmatriculare ..................................... cod fiscal ...................................
cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat
prin ................................................................................................
(denumirea conducatorului)
functia...............................................
in calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
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3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute ...............................................denumirea serviciilor,
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

in

5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform
graficului de plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, incepand de la data de …….
( se inscrie perioada si data)
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ....
( se inscrie data la care inceteaza contractul)
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de ......
(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnica.
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii
de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor)
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din
plata neefectuata.
(se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data
denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ……. ,
pentru perioada de …… si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului.
( se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a garantiei de buna executie)
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a
contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA
ZONA METROPOLITANA
CRAIOVA

ASOCIATIA
GLOBAL HELP

ASOCIATIA DOMINOU

EGALITATE IN SANSE
PE PIATA MUNCII
DIN DOLJ

UNIUNEA
EUROPEANA

GUVERNUL
ROMANIEI

Fondul Social European Instrumente Structurale
POSDRU 2007-2013
2007-2013

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
PROTECTIEI SOCIALE SI
PERSOANELOR VARSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de ….. de la indeplinirea
obligatiilor asumate.
( se precizeaza modul de restituire si termenul)
12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului
13. Alte resposabilitati ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. (se precizeaza anexa
ce contine graficul de prestare)
14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta
le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
15. Receptie si verificari
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest
scop.
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
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(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
17.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.
(se precizeaza formula de ajustare)
18. Amendamente
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
19. Subcontractanti
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte
cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia
se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea
sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara
sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.
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21. Forta majora
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie
prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)
23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
( se precizeaza data semnarii de catre parti)
Achizitor
Prestator
.............................
..............................
(semnatura autorizata)
(semnatura autorizata)
LS
LS
Formular 6

OFERTANTUL
__________________
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(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram
in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare (se
elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________,
(denumirea produselor)
pentru suma de _________________________ lei, reprezentand ________________ euro,
(suma in litere si in cifre)
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care
se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in
graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| 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)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
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oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Formular 8
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DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţia prevazuta la art. 69*1 - OUG34/2006

Subsemnatul(a)..................................................(se inserează numele operatorului economic - persoană
juridică), în calitate de ofertant /candidat/subcontractant/terţ susţinător la procedura de .........................
(se menţionează procedura) pentru achiziţia de ........................................................................... (se
inserează, după caz, denumirea produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), organizată de
................................................ (se inserează numele autorităţii contractante), declar pe proprie
răspundere că:
- am/nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi
am/nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69
lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această
declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
…………………
Operator economic,
__________________________
(semnătura autorizată )
• Formularul se va prezenta şi de eventualii terţi susţinători sau subcontractanţi

Formular 19
CANDIDATUL/OFERTANTUL
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_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economicperoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se
mentioneaza procedura] pentru achizitia de .................................................................................. [se
insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seriviului sau lucrarii si codul CPSA/CPV], la data de.............. [se
insereaza data], organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii contractante],
declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a);
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant,
………………………….
(semnatura autorizata )
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