Formular 0
Înregistrată la sediul achizitorului (Fundația Institutul de Management în Asigurări)
Nr. .......... / ………………….
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
CUI: ………………………………………..
Nr. înregistrare ORC: ……………………
Adresa: ……………………………………
Telefon :…………………………………..
Fax :…………………………………….....
E-mail: …………………………………….
Cont bancar: ………………………………………………….., deschis la: …………………………..
SCRISOARE DE INAINTARE
Către:
Telefon:
Fax:

Fundația Institutul de Management în Asigurări
021 230 51 32
021 230 51 22

Ca urmare a anunţului de participare publicat în data de 15.11.2013 pe www.fonduri-ue.ro și
www.ima-imi.ro, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii pentru
evenimente pentru proiectul “Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi
intermediarilor din asigurări”, ID 49461, vă transmitem alăturat următoarele documente care
însoţesc oferta:
Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original în limba română, conţinând
trei plicuri în care se regăsesc următoarele documente:
1) Formularul 1 (OPIS documente)
2) Formularul 2 (Împuternicire, dacă este cazul)
3) Formularul 3 (Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea)
4) Formularul 4 (Declarație)
5) Formularul 5 (Declarație privind calitatea de participant la procedură)
6) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului comerțului
7) Formularul 6 (propunerea financiară)
8) Formularul 7 (propunerea tehnică)
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.
Data completării: [zz / ll / aaaa]
Cu stimă,
[Denumire/nume ofertant],
……...........................
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular 1
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
OPIS
al documentelor incluse în documentația de ofertă
Denumire document

Pagina (de la... la ...)

Formularul 1 (OPIS documente)
Formularul 2 (Împuternicire, dacă este cazul)
Formularul 3 (Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea)
Formularul 4 (Declarație)
Formularul 5 (Declarație privind calitatea de participant la procedură)
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului
Formularul 6 (propunerea financiară)
Formularul 7 (propunerea tehnică)

Data completării: [zz / ll / aaaa]
(numele şi prenume) ____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular 2
Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE
[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat
oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a
contractului de achiziţie. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate
cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui
care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba
română va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă.
În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul
economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii
cu drept de semnătură ai partenerilor.
Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.]
Numele în clar:

_____________________________________________________

Semnătura: _____________________________________________________
În calitate de:_____________________________________________________
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________
(denumire/nume operator economic)
Data: [ zz / ll / aaaa ]

Formular 3
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant al ...............................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că 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.
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 dispun.

Data completării: [zz / ll / aaaa]
Cu stimă,
[Denumire/nume ofertant],
……...........................
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular 4
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ..............................................................., declar pe propria răspundere,
în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie servicii
pentru evenimente pentru proiectul “Program naţional de formare profesională a
specialiştilor şi intermediarilor din asigurări”, ID 49461, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în acte publice, că:
a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse
de un administrator judiciar sau activităţile noaste 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 unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) ne-am îndeplinit 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
suntem stabiliţi] până la termenul limită de depunere al ofertei;
d) în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos
obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este
de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 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.
2. De asemenea, certific faptul că nici unul dintre subcontractorii nominalizaţi în cadrul
ofertei nu se regăseşte în nici una dintre situaţiile de mai sus.
3. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind
eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului –
Fundaţia Institutul de Management în Asigurări, cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătura cu activitatea noastră.
5. 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: [zz / ll / aaaa]
(numele şi prenume) ____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular 5
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie de “servicii pentru evenimente”
pentru proiectul “Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi
intermediarilor din asigurări”, ID 49461, publicată la data de .............. (zi/lună/an),
organizată de Fundaţia Institutul de Management în Asigurări, particip şi depun ofertă:
 în nume propriu;
 ca asociat în cadrul asocierii condusă de ……….. (numele liderului / noi înşine);
 ca subcontractor al ………………. (denumirea ofertantului care depune oferta);
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Confirmăm faptul că nu licităm pentru acelaşi contract în nici o altă formă.
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în
consorţiu/asociere că toţi membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, ca
membrul conducător este autorizat să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi
pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii
pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi că toţi membrii asocierii se obligă să
rămână în asociere pe întreaga durată a execuţiei contractului.
4. Confirmăm că nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii
asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în
timpul depunerii ofertei.
5. Subsemnatul declar că:
 nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o
prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie.
7. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Fundaţiei
Institutul de Management în Asigurări, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.

Data completării: [zz / ll / aaaa]
(numele şi prenume) ____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular 6
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către:
Telefon:
Fax:
Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
___________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire a contractului de “servicii
pentru evenimente” pentru proiectul “Program naţional de formare profesională a
specialiştilor şi intermediarilor din asigurări”, ID 49461, să prestăm serviciile de
____________________________ pentru suma de ________________ lei, la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de __________________________ lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în data de 05 decembrie 2013.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile,
respectiv până la data de 26.12.2013, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. NU depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă".
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data completării: [zz / ll / aaaa]
(numele şi prenume) ____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular 7
FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ
Către:
Telefon:
Fax:
Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire a contractului de servicii pentru evenimente,
vizând organizarea seminarului de deschidere a proiectului “Program naţional de
formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări”, ID 49461,
subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________________________,
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai
sus menţionată, să prestăm următoarele servicii:
1) Punerea la dispoziție în data de 05.12.2013, a unei săli de conferințe, cu
respectarea următoarelor:
a) Adresa sălii: ...............
b) Capacitate sală: ............ persoane
c) Dotări: ...............
d) Masă de prezidiu: ............... persoane
e) Nr. de locuri de parcare: ......
f) Altele ...............
g) Asistență tehnică din partea unui specialist IT: ..............
2) Punerea la dispoziție în data de 05.12.2013 a .............. persoane pentru asigurarea
condițiilor optime de desfășurare a seminarului (ex: aranjament sală, înregistrare
participanți, asistență pe durata desfășurării evenimentului în sala de conferință)
3) Punerea la dispoziție în data de 05.12.2013 a unui specialist IT care să acorde
asistență tehnică
4) Față de sediul Autorității de Supraveghere Financiară (București, Splaiul
Independenței nr. 15) distanța locației este la cca. .............. minute de mers pe jos.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în data de 05.12.2013.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabila pentru o durată de 30 zile, respectiv
până la data de 26.12.2013, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. NU depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă".
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
Data completării: [zz / ll / aaaa]

(numele şi prenume) ____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular 8
CONTRACT DE SERVICII
nr. ........ data ..............
1. ....................................... (denumirea autorităţii contractante), adresă .............................,
telefon/fax ...................., număr de înmatriculare ........................, cod fiscal
............................, cont trezorerie ............................................., reprezentată prin
.................................................... (denumirea conducătorului), funcţia ..............................,
în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
..........................................
(denumirea
operatorului
economic),
adresă
................................, telefon/fax .........................., număr de înmatriculare ........................,
cod fiscal ..................., cont (trezorerie, bancă) ........................................., reprezentată
prin ............................................... (denumirea conducătorului), funcţia ............................ în
calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. - 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 - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia
de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f. 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 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;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract.)
3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii pentru evenimente - organizarea
seminarului de finalizare a proiectului "Program naţional de formare profesională a
specialiştilor şi intermediarilor din asigurări" cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
´Investeşte în oameni!", în data de 05.12.2013 şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor, este de .... lei, la care se adaugă ......... TVA.
6. Durata contractului
6.1. - Durata prezentului contract este de 30 zile, începând de la data de ....................... .
6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .......... .
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părți
contractante.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) oferta
b) documentația de atribuire
c) procesul-verbal de recepție/acceptanță a serviciilor
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în data de 16.02.2011.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele
achiziţionate; şi
ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în
termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 15 zile de la
emiterea facturii de către acesta.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi de întârziere din preţul
contractului.

11.2. - 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 0,1% pe zi de întârziere din plata neefectuată.
12. Încetarea contractului
12.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au decis de
comun acord, prin Act Adiţional, prelungirea lui;
b) prin acordul părţilor contractante, exprimat în scris prin Act Adiţional;
c) prin denunţare unilaterala din inițiativa uneia din părţi, cu condiția transmiterii unei
notificări prealabile cu minim 5 zile înainte de denunțare;
d) prin reziliere de către oricare dintre părţi, în situaţia în care cealaltă parte nu îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract sau şi le îndeplineşte necorespunzător.
e) prin reziliere de drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești,
în cazul în care una dintre părți cesionează contractul fără notificarea scrisa a
celeilalte părți.
f) prin reziliere de drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești
în cazul în care Prestatorul se află în procedura de lichidare ori faliment.
12.2. - În cazul denunţării unilaterale a contractului din inițiativa Achizitorului, acesta este
obligat sa achite contravaloarea serviciilor efectuate de prestator până în ziua anterioara
celei de denunţare a contractului.
12.3. - În cazul denunțării unilaterale a contractului din inițiativa Prestatorului, acesta este
obligat să restituie sumele de bani achitate de către achizitor pentru serviciile neefectuate,
până în ziua anterioară celei de denunţare a contractului.
12.4. - Înainte de reziliere, situaţia va fi notificată în scris părţii în culpă, în vederea
remedierii. Dacă situaţia nu va fi remediată în termen de 5 zile de la data primirii notificării,
contractul va fi reziliat de plin drept, fără nicio altă formalitate, fără a fi necesară punerea
în întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti;
12.5. - În cazul rezilierii contractului din culpa Achizitorului, acesta este obligat sa achite
contravaloarea serviciilor efectuate de prestator până în ziua anterioară celei de reziliere a
contractului.
12.6. - În cazul rezilierii contractului din culpa Prestatorului, acesta este obligat să restituie
sumele de bani achitate de către achizitor pentru serviciile neefectuate, până în ziua
anterioară celei de reziliere a contractului.
Clauze specifice
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare
îndeplinirii contractului.
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 propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
15.3. - După prestarea serviciilor, Prestatorul și Achizitorul vor semna un proces-verbal de
recepție/acceptare a acestora.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile în data de 05.12.2013.
16.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă data prestării
serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei de prestare se face numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.
16.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2. - Preţul contractului nu se ajustează.
18. Amendamente
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1. - 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.
19.2. - (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, precum şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3. - (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.
19.4. - Prestatorul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea

20.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată 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 că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. - 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.
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 din România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
24.2. - 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 aplicabilă contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.
Achizitor,
................................
(semnătură autorizată)
LS

Prestator,
................................
(semnătură autorizată)
LS

