Nt /2I//4 or bry
FORMUI-ARE

Achizitie serv,icii de organizare excurcii/evenimente si organizare zile artistice pentru grupul tinta in
ctdrul proiectului Noi TOTI vrem la SCOALA!,., cod MItSMIS 107980" cod apel POCUl74filI8/18
cod

proiect

107980

Formular

1

Operator econornic
(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
.., in calitatede....
referitorlaproceduradeAchizitie serviciiorganizare
excursii/evenimente si organizare zile artistice grupul tinta in cadrul proiectului Noi TOTI vrem la SCOALA!
,,, cod MySMIS 107980 " cod apel POCU/741611 8/18, cod proiect 107980, declar pe propria raspunde, sub

Subsemnatul(a),..

sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 28612009 privind Codul
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si l5 din

Ordonanta de urgenta a Cuvemului nr.66120l I 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.14212012, 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:

itructura actionariat/Functie in cadrul
:ompaniei
)irector
xpert
xpert

Nume
Leonard Vacaru
Paraschiv Nicoleta
Piescan loana

Subsemnatul(a), . .

Functie in cadrul comisieide

evaluare
Presed inte

Membru
Membru

. ., declar ca voi informa imediat ColegiulTehnic Danubiana Roman daca vor interveni

modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg Colegiul Tehnic

Danubiana Roman are dreptul de a solicita, in scopulverificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii
suplimentare.
lnteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibilde incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.
(numele si functia persoanei autorizate)
(sernnatura persoanei autorizate)
Data

Formular 2
Operator econorlic
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,

Colegiul Tehnic Danubiana Roman
Adresa:

Ca urmare a anuntului de participare din data de 26.09.2018 , privind aplicarea procedurii de atribuire conform

Legii 98/2016 pentru serviciile cuprinse in Anexa 2laprezenta lege, pentru atribuirea contractului Achizitie
servicii organizare excursii/evenimente si organizare zile artistice pentru grupul tinta in cadrul proiectului Noi

TOTI vrem h SCOALA! ,,, cod MySMIS 107980'
(denumi rea,/numele ofertantului)

noi.............

alaturat urmatoarele:
1. coletul sigilat si marcat in mod

vizibil, continand, in original

a) ofena;
b) docr-rmentele care insotesc ofefta.

Cu stima.
Operator economic,
(selnnatura autorizata)

Data comLrletarii ..............

va transmitem

Formular 3
(acolo unde este cazul)
Operator economic
(de

nu m

irea/n

u

me le)

IMPUTERNICIRE

5ubscrisa.............. (denumirea, numele operatorului economic) cu sediul in
, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr............................., atribut fiscal ....................imputernicim prin
prezenta pe
domiciliat in -.-............ , identificat cu Bl/Cl,seria
............nr..........e1iberat de
avand functia de ......................... sa ne reprezinte in scopul
atribuirii
contractului
de
ri:.

lu ci'a

ln 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

proced ura;

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

procedu rii;

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 ma ndantu lui
Reprezentata legal prin:

Formularul 4
Oper3tor economic
(de

nu m

irealn u me le)

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 hanie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>

<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna

/ Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatu1.................... [numele in clar al persoanei autorizatel, reprezentant imputernicit al
.......................[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa prestez serviciile pe parcursul indeplinirii contractului, in
conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si relatiilor de munca , in vigoare in 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 indeplinirii acestor obligatii fiind incluse in cadrul

propunerii fina nciare.
Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile tegii 319/2006 a securitatii si sanatatii in
munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 109U2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea
3A7

/2006 privind apararea impotriva incendiilor precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Data completa rii
Ope

rator economic,

(semnatura autorizata)

Formularul 5
Operator economic
(denumirea,/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre.........
(

den un"i i rea autori tati

i contractante si adresa compl eta)

Domnilor,
1. llxanrinand docurnentatia de atribuire pentru atribuirea contructului cte Achizitie servicii organizare
excursii/evenimente si organizare zile artistice pentru grupul tinta in codrul proiectului Noi TOTI vrem
la S(O.4LA! ,,, cod My"SMIS 107980 ", subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(clenumirea i
nunte I e o.fertantul ui/ asocieri i1

, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si

cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile pentru suma de
.................Iei, (suma in litere si in cifre), Ia care se adauga TVA in valoare de ............ lei (suma in
litere si in cifre).
Ne angajam ca, in cazul in care ofefta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem prestarea serviciilor
in conforrnitate cu specificatiile din documentatia de atribuire.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _(durata in litere si cifre)_zile,
respectiv pana la data de _(ziua/lunaLanul)__, si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi

2.
3.

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.

Precizarn ca:

i-i depunem oferta altemativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar' "alternativa";
i_l

nu depunem oferta alternativa.
(

6.

se bi/buzu opti unea corespun:atoare)

intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

Data j___J
in calitate de

. iegal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele
(denumire/nume opera.tor

onomic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
ec

o

Formularul6.l
Operator economic
(den umirea/n umele)

ANEXA tA OFERTA FINANCIARA

Denumire
serviciu/
orodus

Specificatii tehnice

Cantitate/nr
participari

.UM

excursie

per elev {fara

Valoare totala
TVA)

TVAI

1.

3 excursii *

Derulare
evenimente

3.

2.

525 pers

Participari

/excursii
Derulare

4.

1575

3 zile * 525 pers

zile

Paricipari

artistice

Data

Pret

I

/_
in calitate de

legal autorizat sa semnez

(semnoturo)

oferta pentru si in numele
(d e nu mi re /n u me ope rotor eco no m ic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

1575

5.

6={4*5}

(fara

Valoare totala cu TVA

Formularul5
Contract de servicii

nr._

/---

7. PdNle contrcctonte

, cu sediul in 1asi..................
..................avand cod unic de
inregistrare
cont bancar.........
deschise la
............, reprezentata prin
dna ..................,... cu functia de.............................., in calitate
de achizitor, pe de o parte,
si

:,
""',

deschis ra "",

fax: ................, e-mail
inregistrata la Registrul Comertului, sub nr.
CtF: ............
cont bancar
reprezentata prin .................... -.................., in caritate de prestator, pe
de arti parte.

2. Def,nitii

in prezentul contract urmjtorii termeni vor fi interpretati astfel:
al contrad - prezentul contract gi toate anexele sale;
b) ochizitot ti ptestdtor - pdlile contractante, a$a cum sunt
acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contracturui - prelul pl5tibil prestatorului de cdtre
achizitor, in baza contractului, pentiu indeplinirea
integrald gi corespunz5toare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d) servrcfi - activitSti a caror prestare face obiect al contractului, a$a
cum sunt prevdzute in caietul de sarcini;
e) produse - bunuri ale caror furnizare face obiect a I contractului,
ata cum sunt prevdzute in caietul de sarcini;
fl durata controctului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaz; valabil intre pdti, potrivit
legii,
ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrdrii sale in vigoare gi pind la
epuizarea conventionald sau
legalS a oricdrui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie gi
eventualele pretenlii fondate pe

clauzele sale;

gl

od oditional

h) olefto

-

- document prin care se pot modifica termenii $i condiliile contractului de prestdri servicii
documentalia care cuprinde propunerea tehnicd piopunerea financia16;

il propunerea tehnicd
a

ch

izitor;

-

5i

document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de

jl propunerea finoncrord - document al ofertei prin care

se furnizeazd informaliile cerute prin documentatia de
atribuire cu privire la pre!, tarif, alte condilii financiare comerciale;
5i
kl rezilierea contrdctului - se intelege desfiintrarea pe viitor a contractului de servicii, fird
ca aceasta s; aduci
atingerea prestatiilor succesive care au fost fecute anterior rezilierii;

fortd moiotd - reprezint; o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibili
5i
inevitabil5, care se afl; in afara controlului oricirei pdti, care nu se datoreazi gregelii sau vinei
acestora, si care
face imposibilS executarea 5i, respectiv, ?ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente:
rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute
ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativ5. Nu este considerat fo(d
majord un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrS a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de
costisitoare executarea obligatjilor uneia din piti;
l)

m) 2i - zi calendaristicS, in afara cazului in care se prevede expres cd este zi lucrdtoare. Termenul
exprimat in
zile incepe sd curgi de la inceputul primei ore a primei zile a termenului gi se incheie la expirarea ultimei ore
a
ultimei zile a termenului; ziua in cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al achizitorului nu

este luau in calculul termenului. Dacd ultima zi a unui termen exprimat altfel decet in ore este o zi de
$rbdtoare legalS, o duminicd sau o sembdtS, terrnenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmitoarei zile
lucrdtoare; on

- 365 de zile;
nl penalitate contrdduold - despigubirea stabilite in prezentul contract ca fiind pldtibilii de cdtre una din
p5rtile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contracu

3. lnterpretare

1in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele
la forma singular vor include forma de
pluralgi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3'2 Termenul " zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti
zile calendaristice daci nu se specific6 ?n mod
diferit.
3

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al controctului
4l Prestatorul se obligd se prcsteze Achizitie sewicii organizare evenimente/excutsii si Tile qrtistice pentru gruput
tintd in codrul proiectarui Noi ro7'r vrem la sCoALA!
,,, cod MysMIS r079g0,,, in peiioaoa/perioaoere
convenite 5i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini si ofertei tehnice, anexe la contract.
4'2 Achizitorul se oblig5 si pldteascd prestatorului pretul convenit
in prezentul contract pentru ?ndeplinirea
serviciilol in conformitate cu prevederire art. 5 din prezentur contract gi
cu obrigatiire asumate.
5. Pretul contrdctului
5 1' Prelul convenit pentru ?ndeplinirea contractului, conform propunerii
financiare, anexe la contract, pldtibil
Prestatorului de c5tre Achizitor, este de ,......, lei la care se adaugd
T.V.A.
Prezentul contract se incheie in conditiile legislative in vigoar" piirind plata
TVA.
5 2 Pre1ul ofertat in propunerea financiara rdm6ne ferm, in lei, pe
toata durata de executare a contractului
5.3. Nu se accepti ajustarea pretului 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.
5 5 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator
in termen de 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului.
6. Durotd @ntrdctului
6
contractul intri in vigoare la data semnarii acestuia de cdtre ambele parti
ti are o duratd de ....., dar nu mai
tirziu de data de finalizare a proiectului, respectiv 31 ianuarie 2021 ultima zi de implementare
a proiectului,

l

-

cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, in cazul in care se va prelungi perioada de
implementare a
proiectului Achizitie semicii organizare evenimente/excursii si
zile drtistice pentru gruput tinta in cadrul proieclului

Noi TO7 [ v'em la SCOAI-A! ,,, cod MySMIS 107980".
6 2 Prestatorul se obligi si presteze serviciile care fac obiectul prezentului
contract in termenul prevezut la art.
6 1 de la semnarea contractului. contractul se considera finalizat la momentul
indeplinirii obligatiilor
contractuale de fiecare parte.

7. Documentele co ntra ctului
7.1 (1) Documentele contractului sunt:
Caietul de sarcini ;

a)
b) Propunerea tehnica si financiari;
c) Acte aditionale, dacd pdrlile vor semna astfel de documente,

in timpul deruldrii contractului.
(2) Dacd pe parcursul derulSrii contractului se constatS cd anumite prevederi
ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor din caietul de sarcini, vor prevala cerintele caietului
de sarcini.
8. Obligagiile principdle dle prestotorului
S l Prestatorul se obligi sJ presteze serviciile care fac obiectul prezentului
contract in perioada/perioadele
convenite 5i la standardele, calitatea $i/sau perfornranlele prezentate in propunerea tehnic;, anexi
la contract
si in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
8.2. Prestatorul se obligi s5 despdgubeasc; Achizitorul impotriva oric;ror:

a)

8'3

reclamatii 5i actiuni in justilie, ce rezultd din inc5lcarea
unor drepturi autor sau a

de
interectuarS (brevete, nume, m;rci inregistrate
etc.), in regSturi cu serviciite prestaie,
Si
b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur;, aferente, cu exceptia
,itr.1i"i in care o astfel
de incilcare rezultd din respectarea caietului de
sarciniintocmit de cdtre achizitor.
Prestatorul se obliSd sa detine toate avizele autorizatiile
legale necesare prestdrii serviciilor, sd se asigure
ti
proprietate

de valabilitatea lor pe toat; perioada de derulare a .ontr..trlri,
fiind direct rispunzdtor fatd de achizitor si,
totodata, fatd de organele legale, de toate consecinlele nerespectirii
acestei obligalii.
S 4 Prestatorul are obligatia de a prezenta in
timp util auiorizatiile pentru t;ansportul persoanelor si este
responsabira pentru siguranta desfasurarii evenimenteror
sitransportur ereviror in siguranta.
8 5 Prestatorul va asigura disponibilitatea informatiilor
si documentelor referitoare la contract cu ocazia
misiunilor de control desfasurate de ol/AM sau de
akte structuri cu competente in controlul si recuperarea
debitelor aferente fonduriror europene si/sau fonduriror pubrice
nationare aferente acestora.
9. Obligatiile principale ole ochizitorului

9l Achi2itorul se obligd s; receptioneze, potrivit clauzei 13 din prezentul contract, serviciile prestate
ce fac
obiectul prezentului contract, in conformitate cu cerinlele
caietului de sarcini si a propunerii tehnace, anexe ale
prezentului contract.
9 2 Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul cdtre
Prestator in termen gi in condiliile stipulate la art. 15 din
prezentul contract.
9'5 Achizitorul va anunta cu 5 zile inainte de fiecare eveniment despre perioada,
orele si locul pentru fiecare
prestare precum si despre numarur de persoane participante
la evenimente.
9 5 Achizitorul este obligat, in situatia in care constatd
c; nu va realiza toate activitdtile din proiect
putea realiza toate evenimentere,
activitatea/evenimentul respectiv
neefectuate.

si

s;

sau nu va

notifice ?n acest sens prestatorur in vederea renunldrii ra
diminuarea obiectului contractului si a valorii aferente activitatii

sonqiuni pentru neindeplinirea culpabild o obligaliilor. Rezilierea contractului
sa exclusivd, Prestatorul nu reugette sa-si execute obligatiile
asumate prin
contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe daune-interese penalit;ti
de intarziere in urmdtoarele
si
situatii:
a) pentru interzieri in prestarea serviciilor: o,o!% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere,
pdni la momentul la care Prestatorul efectueaz5 serviciile,
cu aplicarea prevederilor art.15.4 din prezentul contracU
b) pentru neconformititi in prestarea serviciilor, av6nd in vedere cerintele precizate in Caietul de sarcini:
0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere calculat5 pend
la executarea serviciilor la
70.

10

1 in cazul in care, din vina

standardele asumate prin propunerea tehnicd;
c) pentru denuniarea unilateralS a contractului de cdtre prestatoc plata de daune interese cdtre Achizitor
potrivit art. 10.7 din prezentul contract.
^
10 2' ln cazul in care, din vina exclusivS, Achizitorul nu onoreazi
facturile in termen de 30 zile de la expirarea
perioadei convenite la art. 15.2, atunci Prestatorul va calcula penaliteti
reprezentand o,o1% din plata
neefectuat; pentru fiecare zi de intarziere, p6ni la lndeplinirea efectivd a
obliga!iilor contractuale.
10 3' Prezentul contract se reziliazd de drept, firi a mai fi necesari punerea
in intarziere a prestatorului, fdrd
?ncuviintarea vreunei instanle judecatoresti
arbitrale
f5ri
a
si/sau
mai fl necesa16 indeplinirea vreunei
5i
formalitdli prealabile in urmjtoarele cazuri:
a) Prestatorul se aflS in procedura insolventei, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura

b)

insolvenlei, cu
modificdrile si completerile ulterioare, se emite ordinul de execulie impotriva
lui, intra in lichidare in
vederea fuzionirii sau are ipoteca pe capital. Rezilierea poate fi efectuati cu
condilia ca aceastd anulare
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau desp5gubire pentru prestator.
i, .."rt ..r,
Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea
din contract indeplinit5 pend la data denunterii unilaterale a contractului;
Prastatorul nu iti indeplineite obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea
termenelor stabilite gi
Achizitorul nu transmite notificare scrisd Prestatorului, in acest termen, cd poate
continua prestarea
serviciilor cu calculul de penalitdli prev;zut la art. 10.L, primul alineau

c)

Prestatorul nu

i$i indepline$te obligatiile contractuale asumate,
degi a fost notificat de Achizitor, prestatorul primind trei notificdri consecutive prin care ise aduce la
cunl5tinli t ptrt .a n, 5i-"
iSt execut; in mod necorespunz;tor oricare
"*".r,r,.",
din obligatiile care ii revin;
d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracliune in iegdturd
cu exercitarea profesiei printr-o hotdrere
judecdtoreascd

def initivd;
Prestatorul se afld in culpd profesiona15 gravi ce poate
fi dovedit5 prin orice mijloc de probd pe care
Achizitorul il poate justifica;
f) in situalia in care prestatorur cesioneazi drepturire sare izvorete din prezentur
contract;
g) are loc orice modificare organizationald care implici
o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei
in care asemenea modificiri sunt inregistrate
intr-un act aditional la contractul de servicii;
h) aparitia oricdrei alte incapacititi legale care sd ?mpiedice executarea contractului
i) in caz de neexecutare culpabil6 din vina Prestatorului a obligaliilor prev;zute la de servicii;
art. g !i art. 12, atunci
cSnd cuantumul penalitdlilor de intarziere este mai
mare de 10% din pretul contractului, Achizito.ul este indrept;tit sd considere contractul desfiintat de drept,
fird a mai fl necesard prn"r"a in interziere a
Prestatorului, fdr; incuviinlarea vreunei instante judecdtoresti
$i/sau arbitrale si fdr; a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitdtri prealabile. in aieisu
situalie prestatorul nu este indreptilit sd solicite
niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptdtit
s; le primeascd aa ,.rar" a rezilierii
contractului potrivit acestei clauze.

e)

10 4' Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul
contract de c;tre una dintre p;di, in mod culpabil gi
repetat, d5 dreptul pd4ii lezate de a considera contractul rezolvit
de plin drept, t6ra a maifi necesarS punerea
in intarziere, fdr; interventia instantei sau vreo alt; formalitate. partea
indreptdtitd va pretinde plata de dauneinterese in mdsura in care acestea sunt aplicabile, chiar
5i in cazul in care contractul a fost desfiingat conform
pactului comisoriu de gradul lV mentionat anterior.
l0 5 Rezilierea contractului pentru motivele meniionate la art. 10.3 se va notifica
in scris pd4ii contractante cu
cel pulin 30 zile lucrdtoare anterior datei in care contractul se reziliazd
de drept. La momentul rezilierii
contractului sau la primirea notificdrii in acest sens, Prestatorul
va lua misuri imediate pentru finalizarea
serviciilor in mod prompt si organizat astfel inc6t costurile aferente
si fie minime.
l0 6 Achizitorul va avea, pdnd la data rezilierii, aceleasi obligalii de platd prevdzute
in contract, inclusiv plata
serviciilor prestate, recep!ionate p6nd in acel moment.
10 7 in cazul rezilierii contractului din vina Prestatorului,
Achizitorul va stabili daunele pe care trebuie sd le
suporte Prestatorul gi care se vor scidea din obligaliile de plati pe
care Achizitorul le are ialii de acesta la data

intreruperii prestdrii serviciilor.
10 8' in cazul in care nu se pot aplica prevederile
art. 10.7 recuperarea daunelor se va face conform
prevederilor. legale in vigoare la aceasta data.
10'9' Achizitorul i5i rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul in
cel mult 30 de zile de la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevSzute la data incheierii contractului
5i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in aga misur5 inc6t indeplinirea contractului respectiv
ar fi contrard interesului public.
10'10' in cazul prev5zut la clauza 10.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare
pentru partea din contract indeplinita pdnd la data denun!5rii
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
77. Alte responsobilitdti dle prestdtorului

ll l

Prestatorul are obligalia

de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul

si
promptitudinea cuvenite angaiamentului asumat in conformitate
cu propunerea sa tehnicd si cu cerinlele din
ti

caietul de sarcini.
11 2 in cazul c6nd Prestatorul nu indepline5te obligaliile contractuale,
Achizitorul va aplica penatitati in

conforntitate cu art. 10.1.

72. Alte responsobilitdti ale dchizitorului

12 l Achizitorul se obligS sd pund la dispozitia Prestatorului toate informatiile
care
indeplinirea contractului.

ii sunt necesare

pentru

73. Receptie

13

ti verilicdri
L Achizitorulva verifica

modul de prestare pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din propunerea

tehnici 9i Caietul de sarcini, anexe la contract.
13 2 verificirile vor fi efectuate de cStre Achizitor prin reprezentantii
sii imputerniciti, in conformitate
prevederile
din prezentul contract, propunerea tehnicd

Si

cu

Caietul de sarcini.

13 3 Achizitorul are dreptul de a inspecta periodic spaliile in
care prestatorul ?gi desfdsoari activitatea de
prepararea a hranei, pentru a veriflca conformitatea
cu specificaliile tehnice din caietul de sarcini.
13 4 Receptia hranei se va face la localia indicatS de achizitor
din comuna stoniceni-prajescu, judetul lasi.
13 S Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa
dacd
este
necesar, de a respinge hrana nu va fi limitat sau
ti,

amanat datorite faptului ci felurile de m6ncare au fost inspectate gi
testate de prestator, cu sau firi
participarea unui reprezentant ar achizitorurui, anterior
rivrdrii acestora ra destinafia finard.
13 6 Prestatorul are obligatia de a notifica achizitorul cu privire
la schimbarea locatiei in care igi defipoard
actjvitatea de preparare a hranei care cosntituie obiectul prezentului
contract.
74. incepere, finolizare, int6rzieri, sistare
14.1. Prestatorul are obligalia de a presta serviciile in termenele prevjzute.
L4 2 Prestatorul este indrept;tit a solicita prelungirea perioadei
de prestare sau a oric5rei faze a acestora din:
orice motive de intarziere ce nu se datoreazd prestatorului, sau

a)
b)

alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin
incdlcarea contractului de cdtre
Prestator.
in aceastd situalie, de comun acord, p;rtire vor revizui perioada de prestare printr-un
act aditionat.
14 3 (1) Daca, pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul
nu respecta termenul de irestare, ace$a are
obligatia de a notifica 5ijustificafundamenta acest lucru, in termen de
3 zile lucr;toare, Achizitorului.
(2) Modificarea datei/perioaderor de prestare, se face cu acordur partiror,
prin act aditionar.
14 4' in afara cazuluiin care Achizitorul este de acord cu o prelungire
a termenului de execulie, orice intarziere
in indeplinirea contractului d; dreptul Achizitorului de a solicita prestatorului penalitdli,
conform prevederilor
art. 10.1, primul alineat.
75. Modalitdti de platd ti recuperorea credntelot de la prestdtor
15.1. Plata se va face in lei, pentru serviciile prestate.
15 2 (1) Achizitorul are obliSatia de a efectua plata citre Prestator pentru
serviciile prestate /in termen de 30
zile de la data inregistrerii facturii, in baza documentelor justificative, proces-verbal
a
de recep!ie ti acceptantd.
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 dupd aprobarea recepliei
de c5tre Achizitor.
15 3' (1) Prestatorul este rispunzdtor de corectitudinea
si exactitatea datelor inscrise in facturi $i se oblig; si
restituie atat sumele incasat€ in plus fa15 de valoarea final5 certificatd, cat gi foloasele
realizate necuvenit,
aferente acestora, in 15 de zile de la primirea unei cereriin acest sens.
(2) Daci Prestatorul nu va face plata sumelor mentionate la alineatul (1) in termenul
limitd de mai sus,
Achizitorul va aplica penalitdli reprezent5nd 0,01% pentru fiecare zi de intarziere din plata
neefectuata pend la
indeplinirea efectiv; a obligatillor.
(3) sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele
de orice natur; datorate prestatorului.
15 4.(1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii
5i ale contractului de achizitie, a
facturilor spre decontare, face sa nu curgi termenul de plat5, daca Achizitorul sesizeazi prestatorul
despre
neregulile constatate 5i returneazd facturile in original, in interiorul termenului de plata
al facturii. Un nou
termen de piata va curge de la confirmarea de c;tre Achizitor a nollor facturi prezentate de c;tre prestator,
completate cu date corecte, potrivit legii gi contractului.
(2) Achizitorul nu are dreptul $ efectueze, iar prestatorul si solicite, pldliin avans.

76, Subcontructdre

16.l.Prestatorul are obligaJia, in cazul in care subcontracteazd pd4i din contract, de a incheia contracte cu
bcontracta nlii desemnati, in aceleasi condi!iiin care el a semnat contractul cu achizitorul.

su

2

(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta
la incheierea contractului toate contractele
lncheiate cu
subcontractantii desemna!i.
16

::i*.J:

Ji:"":,J:i:tH.::

datete de recunoastere are acestora, c6t

,i

contractere incheiate cu acestia se

16 3 (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor
fali de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
este pe deprin r;spunzdtor t"t; o" pr"ii.i",
oe modur in care igi indeprine5te partea sa
din

:'rl,::j;:"t,,"r"tur

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde
daune-interese subcontractantilor daci acestia
nu igi indeplinesc

partea lor din contract.

16.4.Prestatorul poate schimba oricare
subcontractant numai dacd acesta nu
,i_a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu
va determina schimbarea pretului contractului gi
va fi notin..ta
achizitor.ului.
77. Cesiuneo
17 1 Prestatorur are obrigatia de a nu cesiona
in nici un fer obrigatiire sare asumate prin contract.
78. Forto mojord
18.1. Forla majori este constatatd de o autoritate
competentd.
18 2' Forla majord exonereaz; padile contractant"
a" ina"piinrr"a obligaliilor asumate prin prezentul
contract,
pe toat; perioada in care aceasta
ac!ioneazd.
18 3' indeplinirea contrdctului va fi suspendati
in perioada de actiune a fortei majore, dar fdri prejudicia
a
drepturile ce li se cuveneau pdtilor p6ni la aparilia
acesteia.
18 4 Partea contractantd care invocd fo4a
majorS are ouligalia de a notifica celeilalte p54i,
imediat gi in mod
complet' producerea acesteia 5i si ia orice miisuricare
ii stal la dispozilie in vederea limitSrii consecintelor.
18 5 Partea contractant5 care invoci fo4a
majord ..u oot6r1i. de a notifica celeilalte pdrti incetarea
cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

18 6 Dacd fo(a majori actioneaze sau se
estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de
6 luni, fiecare parte
va avea dreptul s5 notifice celeilalte p5(i incetarea
de drept a prezentului contract, f6 ri ca vreuna din pdrii
se
poatd pretind; celeilalte daune-interese.
79. Amendomente

1 Pdtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului,
de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adi!ional.
19

20. Solulionarea

litigiilor

20.1. Achizitorul Si prestatorul vor depune toate
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neinJelegere sau disputi care se poate
ivi intre ei in cadrul sau in legitur5 cu indeplinirea
contractului.
20 2 Daci' dupS 15 zile de la inceperea acestor tratative,
Achizitorul si prestatorul nu reugesc sd rezolve in mod
amiabil o divergent; contractualS, fiecare poate solicita
ca disputa sd se solulioneze de catre instantele
judecitoregtl competente de la sediul Achizitorului,
potrivit dreptului comun.
27. Limbd core guverneazd controctul
21.1 Limba care guverneazi contractul este limba rom6ni.
22. Comunicdri
22.L Orice comunicare intre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie
scris.

22

2

si fie transmisd in

comdnicSrile intre pdrti se pot face gi prin telefon, fax sau
e-mail cu condilia confirmdrii in scris a primirii

comunic;rii.

23. Legea aplicobild

contdctului

23 1 Contractul va fi interpretat conform legilor
din Romania.
contract, Prestatorur va avea in vedere gi regisratia

in

desfdSurarea activitdtilor specifice acestui

uE incident; cu privire ra serviciire pe care re ofer;.

24. Dispozilii finale
24 l Prezentul contract, impreuni cu anexele sale care fac parte
integrant; din cuprinsul sdu, reprezintd voinla
pdrtilor si poate fi modificat cu acordul ambelor pd(i.
24 2 Prezentur contract are .....(noua) pagini, a fosi
incheiat in 2 (doua) exemprare originare, cate unu pentru
fiecare parte.

Achizitor,
Colegiul Tehnic Danubiana Roman

Prestator,
sc...................... sRr

