FORMULARE

Achizitie servicii de organizare ateliere de bune practici pentru profesori si organizare întâlniri de
lucru in cadrul proiectului ”Noi TOTI vrem la SCOALA! „ cod MySMIS 107980”
cod apel POCU/74/6/18/18, cod proiect 107980
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Formular 1
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., in calitate de . . . . . . . . . ., referitor la procedura de Achizitie servicii organizare
ateliere de bune practici pentru profesori si organizare intalniri de lucru in cadrul proiectului Noi TOTI vrem la
SCOALA! „, cod MySMIS 107980” cod apel POCU/74/6/18/18, cod proiect 107980, declar pe propria raspunde,
sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute
in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul beneficiarului, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Nume
Structura actionariat/Functie in
Functie in cadrul comisiei de
cadrul companiei
evaluare
Leonard Vacaru
Director
Presedinte
Paraschiv Nicoleta
Expert
Membru
Plescan Ioana
Expert
Membru
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., declar ca voi informa imediat Colegiul Tehnic Danubiana Roman daca vor
interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înteleg Colegiul Tehnic
Danubiana Roman are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii
suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.
..........
(numele si functia persoanei autorizate)
..........
(semnatura persoanei autorizate)
Data
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Formular 2
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
Colegiul Tehnic Danubiana Roman
Adresa: ……………………………………………..

Ca urmare a anuntului de participare din data de .................. , privind aplicarea procedurii de atribuire conform
Legii 98/2016 pentru serviciile cuprinse in Anexa 2 la prezenta lege, pentru atribuirea contractului Achizitie
servicii organizare ateliere de bune practici pentru profesori si organizare intalniri de lucru in cadrul
proiectului Noi TOTI vrem la SCOALA! „, cod MySMIS 107980” noi
...................................................................... va transmitem
(denumirea/numele ofertantului)
alaturat urmatoarele:
1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Cu stima,
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

Data completarii ...............
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Formular 3
(acolo unde este cazul)
Operator economic
..................
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa.............…………………… (denumirea, numele operatorului economic) cu sediul in ………………………………………
, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr ……………………….., atribut fiscal ….................imputernicim prin
prezenta pe ……………..........................................................., domiciliat in ……........... , identificat cu BI/CI,seria
............nr......….eliberat de ………………., avand functia de ……………………................ sa ne reprezinte in scopul
atribuirii
contractului
de
lucrari:............................................................................................................................................................................
.............................................……………………………………..
In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
a) Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la
procedura;
b) Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul
si/sau in urma desfasurarii procedurii;
c) Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii
procedurii;
d) Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura;
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate
actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Data,

Denumirea mandantului
Reprezentata legal prin:

4

Formularul 4
Operator economic
..................
(denumirea/numele)
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul mediului, social si
relatiilor de munca, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,
DECLARATIE
Subsemnatul.................... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al
.......................[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals în declaratii, ca ma angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului, în
conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si relatiilor de munca , în vigoare în Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligatii fiind incluse in cadrul
propunerii financiare.
Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in
munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea
307/2006 privind apararea impotriva incendiilor precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Data completarii ...............
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)
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Formularul 6
Operator economic
..................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre .........................................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de Achizitie servicii ateliere de bune
practici pentru profesori si organizare intalniri de lucru in cadrul proiectului Noi TOTI vrem la
SCOALA! „, cod MySMIS 107980”, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ________(denumirea /
numele ofertantului/asocierii) _____________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile pentru suma de
.................lei, (suma în litere si în cifre), la care se adauga TVA în valoare de ............ lei (suma în
litere si în cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea serviciilor
în conformitate cu specificatiile din documentatia de atribuire.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in litere si cifre)___zile,
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.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.
5. Precizam ca:
_
|_| 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. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
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Formularul 6.1
Operator economic
..................
(denumirea/numele)
ANEXA LA OFERTA FINANCIARA
1. Achizitie servicii ateliere de bune practici pentru profesori si organizare intalniri de lucru
Denumire
Specificatii tehnice
UM
Cantitate/
Pret
Valoare totala (fara Valoare
serviciu/
nr
excursie per TVA)
TVA
produs
participari elev
(fara
TVA)
1.
2.
3.
4.
5.
6=(4*5)
Organizarea
ateliere
Participari
schimb de
bune practici
Organizarea
intalniri de
lucru
Paricipari
analiza de
progres

totala

cu

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
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Formularul 5
Contract de servicii
nr.________ /____________
1. Părţile contractante
..........................., cu sediul în Iasi...................................., ...............................................avand cod unic de
inregistrare ................ cont bancar.............................., deschise la ........................................., reprezentata prin dna
...................................., cu functia de .............................., in calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
........................., cu sediul în ................., str. ..............., nr. .... tel: ..................., fax: ................, e-mail
..........................., inregistrata la Registrul Comertului, sub nr. ........................, CIF: ............................, cont bancar
….., deschis la …., reprezentata prin .................... – .................., în calitate de Prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi 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 face obiect al contractului, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini;
e) produse – bunuri ale caror furnizare face obiect al contractului, aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini;
f) durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi, potrivit legii,
ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau
legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele
sale;
g) act adiţional – document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări servicii
h) oferta – documentaţia care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;
i) propunerea tehnică – document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de
achizitor;
j) propunerea financiară – document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de
atribuire cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale;
k) rezilierea contractului – se intelege desfiinţarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca aceasta să aducă
atingerea prestaţiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
l) forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care
face 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
obligaţiilor uneia din părţi;
m) zi – zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că este zi lucrătoare. Termenul exprimat în zile
începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a
ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al achizitorului nu
este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare
legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; an –
365 de zile;
n) penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din părţile
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;
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 dacă nu se specifică în mod
diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1.Prestatorul se obligă să presteze Achizitie servicii ateliere de bune practici pentru profesori si organizare
intalniri de lucru in cadrul proiectului Noi TOTI vrem la SCOALA! „, cod MySMIS 107980”, în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini si ofertei tehnice , anexe la contract.
4.2.Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract pentru îndeplinirea
serviciilor, în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul contract şi cu obligaţiile asumate.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, conform propunerii financiare, anexă la contract, plătibil
Prestatorului de către Achizitor, este de ........ lei la care se adaugă T.V.A.
Prezentul contract se încheie în condițiile legislative în vigoare privind plata TVA.
5.2. Preţul ofertat in propunerea financiara rămâne ferm, in lei, pe toată durata de executare a contractului
5.3. Nu se acceptă ajustarea preţului contractului.
5.4. Plata se va efectua pe baza de factura insotita de documente justificative solicitate, respectiv un centralizator
lunar a activitatii prestate, conform avizelor de insotire din luna respectiva, in functie de activitatea efectiv
prestata/receptionata.
Beneficiarul poate plati in avans maxim 40% din valoarea contractului, pe baza de factura de avans emisa de
prestator, cu obligatia Prestatorului de a prezenta dupa fiecare eveniment un proces verbal de receptie a acestora,
cu toate documentele justificative conform cerintelor din caietul de sarcini. Plata avansului se poate face doar
daca beneficiarul are bani disponibili in contul proiectului.
5.5 Modalitatea de plata va fi urmatoarea:
Se va utiliza Mecanismul cererilor de plata/prefinantare conform OUG 40/2015 in maxim 60 de zile de la data
depunerii dosarului cererii de plata/prefinantarii de catre achizitor la OIPOCU MEN/AMPOCU, precum şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul garantării;
Plata facturii/ facturilor se va realiza in doua etape:
1. Facturile se vor achita in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incasarea in contul special deschis la
Trezoreria Statului a sumelor virate de AM POCU, sume aferente care au fost solicitate la decontare in cererea de
plata/cereri de rambursare/pefiantare;
5.6. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator in termen de maxim 60 de zile de la data
inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului.
6. Durata contractului
6.1. Contractul intră în vigoare la data semnarii acestuia de către ambele parti și are o durată de ….., dar nu mai
tărziu de data de finalizare a proiectului, respectiv 01.03.2021 – ultima zi de implementare a proiectului, cu
posibilitatea prelungirii duratei acestuia, în cazul în care se va prelungi perioada de implementare a proiectului
Achizitie servicii organizare evenimente/excursii si zile artistice pentru grupul tinta in cadrul proiectului Noi
TOTI vrem la SCOALA! „, cod MySMIS 107980”.
6.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termenul prevăzut la art.
6.1. de la semnarea contractului. Contractul se considera finalizat la momentul îndeplinirii obligațiilor
contractuale de fiecare parte.
7. Documentele contractului
7.1 (1) Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini ;
b) Propunerea tehnica si financiară;
c) Acte adiţionale, dacă părţile vor semna astfel de documente, în timpul derulării contractului.
(2) Dacă pe parcursul derulării contractului se constată că anumite prevederi ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerinţelor din caietul de sarcini, vor prevala cerinţele caietului de sarcini.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele
convenite şi la standardele, calitatea şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract si in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
8.2. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi autor sau a de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legătură cu serviciile prestate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8.3. Prestatorul se obligă să dețină toate avizele și autorizațiile legale necesare prestării serviciilor, să se asigure
de valabilitatea lor pe toată perioada de derulare a contractului, fiind direct răspunzător față de achizitor si,
totodata, față de organele legale, de toate consecințele nerespectării acestei obligații.
8.4. Prestatorul are obligația de a prezenta in timp util autorizatiile pentru transportul persoanelor si este
responsabila pentru siguranta desfasurarii evenimentelor si transportul elevilor in siguranta.
8.5. Prestatorul va asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la contract cu ocazia
misiunilor de control desfasurate de OI/AM sau de akte structuri cu competente in controlul si recuperarea
debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.
9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13 din prezentul contract, serviciile prestate ce fac
obiectul prezentului contract, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini si a propunerii tehnice, anexe ale
prezentului contract.
9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termen şi în condiţiile stipulate la art. 15 din
prezentul contract.
9.5. Achizitorul va anunța cu 5 zile inainte de fiecare eveniment despre perioada, orele si locul pentru fiecare
prestare precum si despre numarul de persoane participante la evenimente.
9.5. Achizitorul este obligat, în situația în care constată că nu va realiza toate activitățile din proiect sau nu va
putea realiza toate evenimentele, să notifice în acest sens prestatorul în vederea renunțării la
activitatea/evenimentul respectiv si diminuarea obiectului contractului si a valorii aferente activitatii neefectuate.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Rezilierea Contractului
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a percepe daune-interese şi penalităţi de întârziere în următoarele situaţii:
a) pentru întârzieri în prestarea serviciilor: 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere,
până la momentul la care Prestatorul efectuează serviciile, cu aplicarea prevederilor art.15.4 din prezentul
contract;
b) pentru neconformităţi în prestarea serviciilor, având în vedere cerinţele precizate în Caietul de sarcini:
0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere calculată până la executarea serviciilor la
standardele asumate prin propunerea tehnică;
c) pentru denunţarea unilaterală a contractului de către Prestator, plata de daune interese către Achizitor potrivit art. 10.7 din prezentul contract.
10.2. În cazul în care, din vina exclusivă, Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite la art. 15.2, atunci Prestatorul va calcula penalităţi reprezentând 0,01% din plata neefectuată
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.
10.3. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără
încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei
formalităţi prealabile în următoarele cazuri:
a) Prestatorul se află în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare, se emite ordinul de execuţie împotriva lui, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are ipoteca pe capital. Rezilierea poate fi efectuată cu condiţia ca această anulare 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;
b) Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor stabilite şi
Achizitorul nu transmite notificare scrisă Prestatorului, în acest termen, că poate continua prestarea
serviciilor cu calculul de penalităţi prevăzut la art. 10.1, primul alineat;

c) Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate, deşi a fost notificat de Achizitor, Prestatorul primind trei notificări consecutive prin care i se aduce la cunoştinţă faptul că nu şi-a executat sau îşi
execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile care îi revin;
d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
e) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care
Achizitorul îl poate justifica;
f) În situaţia în care Prestatorul cesionează drepturile sale izvorâte din prezentul contract;
g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un
act adiţional la contractul de servicii;
h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului de servicii;
i) în caz de neexecutare culpabilă din vina Prestatorului a obligaţiilor prevăzute la art. 8 şi art. 12, atunci
când cuantumul penalităţilor de întârziere este mai mare de 10% din preţul contractului, Achizitorul este
îndreptăţit să considere contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesara îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile. În această situaţie Prestatorul nu este îndreptăţit să solicite niciun fel de
daune sau alte sume pe care s-ar considera îndreptăţit să le primească ca urmare a rezilierii contractului
potrivit acestei clauze.
10.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul rezolvit de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în
întârziere, fără intervenţia instanţei sau vreo altă formalitate. Partea îndreptăţită va pretinde plata de dauneinterese în măsura în care acestea sunt aplicabile, chiar şi în cazul în care contractul a fost desfiinţat conform
pactului comisoriu de gradul IV menţionat anterior.
10.5. Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la art. 10.3 se va notifica în scris părţii contractante cu
cel puţin 30 zile lucrătoare anterior datei în care contractul se reziliază de drept. La momentul rezilierii
contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea
serviciilor în mod prompt şi organizat astfel încât costurile aferente să fie minime.
10.6. Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleaşi obligaţii de plată prevăzute în contract, inclusiv plata
serviciilor prestate, recepţionate până în acel moment.
10.7. În cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului, Achizitorul va stabili daunele pe care trebuie să le
suporte Prestatorul şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care Achizitorul le are faţă de acesta la data
întreruperii prestării serviciilor.
10.8. În cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 10.7 recuperarea daunelor se va face conform prevederilor
legale în vigoare la aceasta data.
10.9. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cel mult 30 de zile de la apariţia unor
circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor
contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
10.10. În cazul prevăzut la clauza 10.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică si cu cerinţele din caietul de sarcini.
11.2. În cazul când Prestatorul nu îndeplineşte obligaţiile contractuale, Achizitorul va aplica penalităţi în
conformitate cu art. 10.1.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile care îi sunt necesare pentru
îndeplinirea contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1. Achizitorul va verifica modul de prestare pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea
tehnică şi Caietul de sarcini, anexe la contract.

13.2. Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract, propunerea tehnică şi Caietul de sarcini.
13.3. Achizitorul are dreptul de a inspecta periodic spațiile în care prestatorul își desfășoară activitatea de
prepararea a hranei, pentru a verifica conformitatea cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
13.4. Recepția hranei se va face la locația indicată de achizitor din comuna Stoniceni-Prajescu, județul Iasi.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa și, dacă este necesar, de a respinge hrana nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că felurile de mâncare au fost inspectate și testate de prestator, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.
13.6. Prestatorul are obligația de a notifica achizitorul cu privire la schimbarea locației în care își defășoară
activitatea de preparare a hranei care cosntituie obiectul prezentului contract.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile în termenele prevăzute.
14.2. Prestatorul este îndreptăţit a solicita prelungirea perioadei de prestare sau a oricărei faze a acestora din:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează Prestatorului, sau
b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către
Prestator.
În această situaţie, de comun acord, părţile vor revizui perioada de prestare printr-un act adiţional.
14.3. (1) Daca, pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica şi justifica/fundamenta acest lucru, în termen de 3 zile lucrătoare, Achizitorului.
(2) Modificarea datei/perioadelor de prestare, se face cu acordul partilor, prin act aditional.
14.4. 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 Prestatorului penalităţi, conform prevederilor art.
10.1, primul alineat.
15. Modalităţi de plată şi recuperarea creanţelor de la prestator
15.1. Plata se va face în lei, pentru serviciile prestate.
15.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator pentru serviciile prestate /în termen de 30 zile
de la data înregistrării facturii, în baza documentelor justificative, a proces-verbal de recepţie și acceptanță.
Plata serviciilor este conditionata de primirea unui centralizator lunar cu activitatiile prestate, conform avizelor de
insotire din luna respectiva.
(2) Prestatorul va emite factura numai după aprobarea recepţiei de către Achizitor.
15.3. (1) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să
restituie atât sumele încasate în plus faţă de valoarea finală certificată, cât şi foloasele realizate necuvenit,
aferente acestora, în 15 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.
(2) Dacă Prestatorul nu va face plata sumelor menţionate la alineatul (1) în termenul limită de mai sus,
Achizitorul va aplica penalităţi reprezentând 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
(3) Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natură datorate Prestatorului.
15.4.(1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii şi ale contractului de achiziţie, a
facturilor spre decontare, face sa nu curgă termenul de plată, daca Achizitorul sesizează Prestatorul despre
neregulile constatate şi returnează facturile în original, în interiorul termenului de plata al facturii. Un nou termen
de plata va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu
date corecte, potrivit legii şi contractului.
(2) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăţi în avans.
16. Subcontractare
16.1.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.
16.2. (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.
16.3.(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.
16.4.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.
17. Cesiunea
17.1 Prestatorul are obligatia de a nu cesiona in nici un fel obligatiile sale asumate prin contract.
18. Forţa majoră
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3. 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.
18.4. 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.
18.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată
pretindă celeilalte daune-interese.
19. Amendamente
19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional.
20. Soluţionarea litigiilor
20.1. 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 legătură cu îndeplinirea contractului.
20.2. 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 Achizitorului, potrivit dreptului comun.
21. Limba care guvernează contractul
21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Comunicări
22.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
22.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
23. Legea aplicabilă contractului
23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. În desfăşurarea activităţilor specifice acestui
contract, Prestatorul va avea în vedere şi legislaţia UE incidentă cu privire la serviciile pe care le oferă.
24. Dispoziţii finale
24.1 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părţilor si poate fi modificat cu acordul ambelor părţi.
24.2 Prezentul contract are …..(noua) pagini, a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, cate unu pentru
fiecare parte.
Achizitor,

Prestator,

Colegiul Tehnic Danubiana Roman

SC …………………. SRL

