Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlu proiect: „Cunoasterea gradului de insertie profesională a absolventilor IPT – o nouă abordare a ofertei educationale”
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/50820
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

Nr. 1440/03.07.2013
INVITATIE DE PARTICIPARE

Inspectoratul Scolar Judetean Valcea are onoarea sa va invite la procedura de atribuire a contractului
de prestari servicii in vederea desfasurarii activitatii „Pregatirea si derularea Conferintei de incheiere a
proiectului”
1.Obiectul contractului: Prestare de servici de cazare, masa si inchiriere sala de conferinte cu o
capacitate de minim 200 persoane necesara desfasurarii Conferintei de incheiere din cadrul proiectului
„Cunoasterea gradului de insertie a absolventilor IPT – o noua abordare a ofertei educationale” in
perioada 25.07.2013 – 27.07.2013
Cod CPV 55120000-7
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii:
 „Achizitie directa”
3.Sursa de finantare a contractului de achizitie publica de servicii:
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1- „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlu proiect: „Cunoaşterea gradului de inserţie a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei
educaţionale”
4.Oferta depusa trebuie sa cuprinda:
- documentele de eligibilitate conform Fisei de date
-propunere tehnica
-propunere financiara
5.Limba de redactare a ofertei: limba romana
6.Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile
7.Pretul ofertei este ferm in RON, fara TVA
8.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii: „Pretul cel
mai scazut”
9.Adresa la care se depune oferta:Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, str.N.Balcescu nr. 30, Mun
Rm.Valcea, jud Valcea
Data limita de depunere oferta 10.07.2013
10.Oferta se va depune in plic inchis.
11.Informatii suplimentare: persoana de contact Ion Vlasceanu, nr. de telefon 0753084235
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APROBAT
Inspector Scolar General
Conf.Univ.Dr.Remus Grigorescu
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI
COD CPV 55120000-7

Achizitor:
Titlul proiectului POSDRU :

Inspectoratul Scolar Judetean Valcea

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Cunoasterea gradului de insertie a absolventilor IPT
– o noua abordare a ofertei educationale!”
POSDRU/90/2.1/S/50820

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: Inspectoratul Scolar Judetean Valcea
Adresă: Bdul N.Balcescu, nr. 30 Ramnicu Valcea
Localitate: Ramnicu Valcea, Ţara: România
Persoană de contact: Vlasceanu Ion
Telefon: 0350/431575, 0753084256
E-mail:
Fax: 0350/431576
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 10.07.2013, ora 16.00
b) Adresa unde se primesc ofertele în plic închis: sediul ISJ Bdul N.Balcescu, nr. 30 Ramnicu
Valcea
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: Contract de prestari seevicii conform caietului de sarcini
2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate – conform caietului de sarcini
Valoarea totala estimată a prestarilor de servicii 40.000 lei fara TVA
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

□

- Execuţie
□
- Proiectare şi execuţie
□
- Realizare prin orice mijloace

(b) Produse

□

Cumpărare

x

Leasing

□

(c)Servicii

□

Categoria serviciului
2A □
2B x
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corespunzătoare cerinţelor specificate
de autoritate contractantă □
Principala locaţie a lucrării:
_____________________
_____________________

Închiriere
Cumpărare în rate

□
□

Principalul loc de livrare:
- la adresa:

Principalul loc de prestare:
In localitatea Cluj-Napoca

3. Procedura aplicată: ACHIZIŢIE DIRECTĂ4. Legislaţia aplicată
1. 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 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, cu modificările şi
completările ulterioare.

5. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

■
□

6.PREZENTAREA OFERTEI
6.1. Situaţia personală a candidatului/ ofertantului
1. Completare formular nr.1
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat X
Nesolicitat  În situaţia în care din documentele solicitate reiese că
ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 180
din OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare,
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile articolului 181 din OUG nr
34/ 2006
Solicitat X
Nesolicitat 

2. Completare formular nr.2
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că
ofertantul se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181
din OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare,
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.

6.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
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Persoane juridice române ( numai pentru
persoana juridica declarata castigatoare )

-Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului
comertului de pe langa instanta competenta in xerocopie
certificata conform cu originalul , cu semnatura si stampila

6.3.Situatia economico-financiara
Informatii privind situatia economico- Completarea fisei de informatii generale conform Formular 3
financiara - solicitat
6.4.Capacitatea tehnica si profesionala
Informatii privind capacitatea tehnica- Se vor prezenta in copie:
solicitat
Autorizatia sanitar-veterinara valabila la data deschiderii
ofertelor
Autorizatia de functionare – vizata si valabila la data
deschiderii ofertelor
Informatii privind subcontractantii
Daca este cazul, completarea Formularului D din sectiunea
Formulare
7.Prezentarea ofertei
7.1. Limba de redactare a ofertei
7.2. Moneda în care este exprimat
preţul contractului
7.3. Perioada de valabilitate a ofertei
7.4. Modul de prezentare a ofertei
(Tehnic si financiara ) .

Limba română
Lei
60 de zile
Adresa la care se depune oferta: I.S.J.Valcea Bdul
N.Balcescu, nr. 30 Ramnicu Valcea
Data: 10.07.2013 ora 16.00
Prezentarea propunerii tehnice
- Oferta tehnica se va completa de catre ofertant in
conformitate cu prevederile caietului de sarcini
- Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite
ale operatorului economic – va avea un caracter ferm şi
obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată
perioada de valabilitate a ofertei.
Prezentarea propunerii financiare
- Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVAul fiind exprimat separat;
- Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
- Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea
contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme
pe toată durata contractului;
- Propunerea financiară va fi semnată de persoanele
împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter
ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată
perioada de valabilitate a ofertei.
Prezentarea ofertei
Oferta tehnică şi financiară, în plic închis, se va trimite cu
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7.5. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

7.6. Informaţii referitoare la
termenele pentru realizarea
prestarilor de servicii

poşta, cu confirmare de primire, sau se va depune la sediul
Achizitorului: Bdul N.Balcescu, nr. 30 Ramnicu Valcea în
intervalul de timp specificat.
Se vor exclude persoanele juridice care prezintă documente
neconforme la data depunerii ofertelor.
Nu se admite retragerea ofertelor.
Din momentul depunerii ofertelor şi înregistrării acestora de
către autoritatea contractantă, acestea nu mai pot suferi
modificări.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a
ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o
altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de
achizitor.
25-27 iulie 2013 conform caietului de sarcini

Responsabil achiziţii,
Dumitu Preoteasa
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SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

Prestarea serviciilor se va desfasura in Municipiul Cluj Napoca/ zona din apropierea Municipiului Cluj
Napoca la o distanta nu mai mare de 20 km.
dupa cum urmeaza:
I. Cazare (2 nopti), regim single, incepand cu data de 25 iulie 2013 ora 12.00 pana la data de 27
iulie ora 12.00 pentru 50 persoane
II. Mic dejun, dejun , cina si pauza de cafea astfel:
Ziua 1
(25 iulie 2013)
Ziua 2
( 26 iulie 2013)
Ziua 3
(27 iulie 2013)

Mic dejun
_

Dejun
_

cina
50 persoane

Pauza de cafea

50 persoane

100 persoane

100 persoane

Ora 11.00

50 persoane

_

_

Meniul - Micul dejun :
1.
2.
-

Ziua 2 (26 iulie) pentru 50 persoane /zi
Ceai
Unt
Gem
Ochiuri cu cascaval/ omleta cu cascaval
Crenvusti
Chifle
Cafea
Ziua 3 (27 iulie)
Ceai
Unt
Gem
Sunca presata
Omleta cu cascaval
Rosii
Chifle
Cafea

Meniul de pranz
1.
-

Ziua 2 (26 iulie ) pentru 100 persoane /zi
Supa de pasare cu taitei de casa/ supa de vita
Piept de pui la gratar
Orez sarbesc/ cartofi pai/cartofi taranesti
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-

Salata asortata
Prajitura
Chifle
Apa minerala/plata

Meniul –cina
1.pentru ziua 1 (25 iulie) 50 persoane
- Mamaliguta cu branza si smantana
- Ceafa de porc/piept de pui la gratar
- Cartofi prajiti
- Salata
- Chifle
- Apa minerala/plata
- Desert (clatite cu branza/gem/ciocolata)
2. pentru ziua 2 (26 iulie) – 100 persoane
- Carnaciori
- Cascaval pane(bulete)
- Ficatei
- Pastrav
- Cartofi natur
- Ceafa semiafumata
- Minifrigarui de pui
- Cartofi frantuzesti
- Salata asortata
- Desert (tort de ciocolata)
- Cafea
- Chifle
- Apa minerala /plata

Meniul Pauza de cafea pentru 100 persoane
-

Cafea
Apa minerala/plata
Saleuri
Ceai

De asemenea se doreste inchirierea unei Sali pentru conferinta cu o capacitate de minim 200 persoane
pentru desfasurarea activitatii privind Conferinta de inchidere a proiectului pentru ziua 2 (26 iulie) intre
orele 11.00- 18.00
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NOTA:
1. Receptia se va facepe baza de Proces verbal atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ
pentru serviciile achizitionate
2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a diminua/majora numarul de persoane
3. Serviciile se vor achizitiona de la prestator in baza contractului ce va fi semnat de catre ambele
parti
4. Ofertantul trebuie sa detina toate avizele de la organele abilitate care sa le certifice prestarea
serviciilor in bune conditii si la normele in vigoare

Asistent manager,
Ion Vlasceanu
Responsabil achiziţii,
Dumitu Preoteasa
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OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

Formular nr. 1

DECLARAŢIE
PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul .............................................................................,reprezentant împuternicit al
................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................... (se precizează
perioada de valabilitate a ofertei).
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)
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Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________
DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR.
34/2006

Subsemnatul ............................................................................., reprezentant împuternicit al
................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizata de Inspectoratul Scolar Judetean
Valcea pentru achiziţia de prestari servicii declar pe proprie răspundere că:
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu facem obiectul procedurilor legale prevăzute la lit. a);
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care societatea este stabilită;
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
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 autorizata)
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Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________
FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4.Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Obiectul de activitate, pe domenii: .............................................................................
6. Principala piaţa a afacerilor:
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul
1.

2010

2.

2011

3.

2012

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (lei)

Data completării ......................
(semnătura autorizată)

Operator economic,
....................................
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Formular nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autoritaăţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ne oferim ca,
în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm serviciile de
............................., la un pret de .......... lei/ (suma in litere si in cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______________.
(suma in litere si in
cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
graficul de timp anexat.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.,
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnatura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
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Formular D
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al...........................................................................................,
(denumirea/numele
şi
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, bancă, alte persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
..........................................................................
(denumirea
şi
adresa
autoritaţii
contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta
declaraţie
este
valabilă
până
la
data
de
……………………………………………………......
(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Operator,
………… ……………….
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Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/părţile din contract
ce urmează a fi
subcontractante

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

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (MODEL)
Preambul
În temeiul art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între
Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, adresa: Bdul N.Balcescu, nr.28, Ramnicu Valcea, cod poştal:
telefon 0350/431575, fax 0350431576 , cod fiscal 2540864, reprezentat prin Conf.Univ.Dr.Remus Grigorescu
inspector scolar general si Georgeta Oprescu , contabil sef în calitate de achizitor, pe de o parte

…….................................................................................... (denumire operator economic) cu
sediu social situat în .......………………….......................................................................................
telefon/fax ...................................... înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
........................ sub ............................................, cod unic de înregistrare..................................., atribut
fiscal ....... cont deschis la banca ........................................................................................... având cod
IBAN ............................................................................................................. reprezentată legal prin
............................................................................ (denumirea conducătorului) în calitate de
............................................., in calitate de prestator, pe de alta parte
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor si prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - orice alte bunuri/ materiale cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care
prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativa. Nu este considerat forţă majora un eveniment
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asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f. zi - zi calendaristică; 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 vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii conform cerinţelor din Caietul de sarcini în perioada 2527 iulie 2013 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 -- Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
4.3 - Beneficiarul achizitor are dreptul de a opta pentru suplimentarea serviciilor cu condiţia existenţei
resurselor financiare alocate cu această destinaţie.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului este de .............lei fără TVA, la care se adaugă TVA de ....... lei. Preţul
contractului este ferm pe toată durata de îndeplinire a acestuia. Preţul contractului nu se ajustează.
5.2 Plata se va achita într-o singură tranşă, în baza facturii emise de către Prestator.
5.3 Factura va fi achitată în termen de maxim 30 zile calendaristice de la primirea acesteia de către
Beneficiar, prin ordin de plată
6. Durata contractului
6.1. - Data de prestare a serviciilor este 25-27 iulie 2013
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe la data de 25 iulie 2013
8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în caietul
de sarcini.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei de la art. 15, serviciile prestate în termenul
convenit.
9.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu clauza 5.2 din prezentul
contract.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea totală sau parţiala culpabilă a obligaţiilor sau îndeplinirea cu
întârziere a obligaţiilor contractuale
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute total sau parţial
obligaţiile contractuale în termenul prevăzut în prezentul contract sau le execută cu întârzieri, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 1% pe zi
de întârziere din preţul contractului.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu 1% pe zi de
întârziere din plata neefectuată.
10.3 - 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 fără nici o
formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, şi de a pretinde plata de daune-interese.
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10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment. 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
11. Cerinţe privind cadrul general de prestare a serviciilor
11.1. - Recepţia produselor rezultate ca urmare a prestării serviciilor se va efectua de către o comisie de
recepţie constituită din reprezentanţi ai achizitorului şi se va finaliza prin semnarea unui proces verbal
de recepţie.
11.2. - Orice neconcordanta ce va apare cu ocazia recepţiei serviciilor va fi remediată de către prestator.
11.3. - Nu se admit neconcordanţe, în minus, între serviciile prestate şi specificaţiile tehnice din caietul
de sarcini.
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în oferta prezentată.
(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.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor prezentate în oferta depusă.
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi
de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le
consideră necesare îndeplinirii contractului.
14.. Modificarea contractului
14.1 Prezentul contract poate fi modificat numai în baza unui act adiţional semnat de ambele părţi
contractante.
15.Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din caietul de sarcini.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
15.3 – Prestarea serviciilor se vor efectua în totalitate in perioada 25-27 iulie 2013
15.4 - Livrarea se va efectua la locul stabilit de beneficiarului achizitor unde se va sustine Conferinta
de inchidere a proiectului
15.5 - Recepţia produselor care se va face la data livrării, la sediul cumpărătorului, şi va consta din :
- verificarea cantitativă conform celor solicitate în caietul de sarcini;
- verificarea calitativă şi corespondentă acestora cu cerinţele calitative minime solicitate prin
prezentul caiet de sarcini şi confirmate prin mostrele prezentate în ofertă.
15.6 - Recepţia cantitativă şi calitativă se va efectua de către o comisie de recepţie constituită dintr-unul
sau mai multi reprezentanţi ai achizitorului, în prezenţa reprezentantului vânzătorului şi se va finaliza
prin semnarea unui proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.
15.7 - Orice neconcordanţă cantitativă va fi remediată de către furnizor în termen de maxim 2 zile
lucrătoare. Orice neconcordanţă calitativă ce va apare, ulterior recepţiei produselor va fi remediată de
către furnizor în cadrul condiţiilor de garanţie.
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15.8 - Nu se admit neconcordanţe, în minus, între marfa livrată şi specificaţiile tehnice din caietul de
sarcini.
15.9 - Prestatorul va răspunde de respectarea normelor de securitate în munca şi PSI pentru personalul
pe care îl deleagă să realizeze livrarea la sediul achizitorului.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor in perioada 25-27 iulie 2013
16.2 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului conform art. 10.1. din contract.
16.3 - Achizitorul are dreptul să achiziţioneze serviciile necesare, conform legii, de la un alt operator
economic dacă operatorul economic cu care a încheiat prezentul contract de servicii pierde capacitatea
de a presta respectivele servicii.
17. Rezilierea contractului
17.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- Prin acordul ambelor părţi;
- Prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţi; denunţarea îşi produce efectele în termen
de 5 zile de la data primirii unei notificări scrise, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
- Prin îndeplinirea obiectului prezentului contract;
- Prin imposibilitatea îndeplinirii obiectului prezentului contract;
- În cazul falimentului uneia sau ambelor părţi;
17.2 În celelalte cazuri expres prevăzute de legea română drept cazuri de încetare a contractului.
17.3. În toate aceste cazuri, dacă legea nu dispune altfel, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului
tariful, calculat în conformitate cu prevederile articolului 5 al prezentului contract, proporţional cu
serviciile prestate până în momentul încetării prezentului contract.
18. Ajustarea preţului contractului
18.1 Preţul contractului nu se ajustează.
19. Subcontractanţi
19.1 Prin prezentul contract îi este interzis prestatorului de a subcontracta prezentul contract.
19.2 Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
20. Cesiunea
20.1 Cesionarea totală sau parţială a prezentului contract este interzisă.
21. Forţa majoră
21.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
21.3 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.
21.4 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.
21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 – Beneficiarul achizitor 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 legătură cu
îndeplinirea contractului.
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22.2 - 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 de la sediul beneficiarului.
23. Limba care guvernează contractul
23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris.
24.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabila contractului
25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi ................... prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Achizitor
................................................
(semnătură autorizată)

Prestator
................................................
(semnătură autorizată)

