ROMANIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAŞUL BOCŞA
Echipa de implementare a proiectului
Nr. .............../.....................

Aprobat,
Primar Oras Bocsa,
Dănilă Emanuel

Model cadru
Contract de achiziţie publică
Servicii de informare a publicului şi publicitate a proiectului “Îmbunătățirea calității vieții
sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și
amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci – Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent
– amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic
și amenajare peisageră teren și Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocșa
Româna, jud Caraș-Severin”
COD SMIS 126168
1. Părţile contractante
în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
şi a H.G. 395/02.06.2016 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, care se completează cu normele din Codul Civil şi al Raportului
procedurii nr. ....../ s-a încheiat prezentul contract de achziţie publică de servicii, denumit în
continuare „Contractul” între:
ORAŞUL BOCŞA, cu sediul în Bocşa, str.l Decembriel918,nr.22, telefon / fax 0255555000/
0255555226, cod fiscal 3227939, cont trezorerie RO35TREZ24A675000580101X deschis Ia
Trezoreria Reşiţa, reprezentat legal prin ..............................., primarul Oraşului Bocşa, în calitate
de ACHIZITOR, pe de o parte.
Şi
.......................................... ... cu sediul în .............................. , str ..................... , nr .................. , .
jud. .................................. telefon/ e-mail: ............................ / ......................... ,
număr
de
înmatriculare în Registrul Comerţului : .................................. , cod unic de înregistrare :
.......................................... ,cont ............................................. deschis la .......... , reprezentată prin
.......................................... , funcţia ......................................... 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 fac obiectul contractului;
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e) produse - orice bunuri pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) act adiţional - document ce modifica prezentul contract de servicii;
g) ofertă - documentaţia care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
h) propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractantă;
i) propunerea financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin
documentaţia de atribuire cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare și comerciale;
j) caiet de sarcini - document, reprezentând anexă a prezentului contract de servicii, întocmit de
către achizitor, care include definirea condiţiilor, specificaţiilor tehnice și, totodată, indicaţiile
privind regulile de baza care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice de către
prestator;
k) durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi,
potrivit legii, ofertei și documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la
epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de
garanţie și eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
l) penalități - despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din
părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contractul de
servicii sau de îndeplinire cu întârziere față de termenele limită, astfel cum au fost stabilite de
părţi;
m) daune-interese moratorii, despăgubiri în bani ce reprezintă echivalentul prejudiciului cauzat
creditorului prin întârzierea executării obligaţiei asumate contractual de către debitor.
n) daune-interese compensatorii, despăgubiri în bani a căror plată incumbă debitorului pentru
repararea prejudiciului încercat de creditor ca urmare a neexecutării (totale sau parţiale) ori a
executării defectuoase a obligaţiilor asumate de debitor;
o) rezilierea contractului - se înţelege desfiinţarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca
aceasta să aducă atingere prestaţiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
p) 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;
q) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. PRESTATORUL se obligă să presteze în perioada convenită și în conformitate cu
obligațiile asumate prin prezentul contract Servicii de informare a publicului şi publicitate a
proiectului “Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud.
Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci –
Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie
Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren și
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Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocșa Româna, jud Caraș-Severin”COD
SMIS 126168
, finanţat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei pentru Programul
Operaţional Regional 2014-2020.
4.2. Prestarea serviciilor menţionate la alineatul precedent se va efectua prin publicarea,
producerea, tipărirea, inscripționarea sau realizarea a:
- 1 anunț de presă/comunicat de demarare a proiectului;
- 1 anunț de presă/comunicat de finalizare a poiectului;
- amplasarea unui număr de 10 panouri temporare, din care 7 panouri inscripționate fațăverso;
- amplasarea unui număr de 10 plăci permanente;
- 250 bucăti autocolante dimensiune 300x300 mm;
- 100 bucăți autocolante dimensiunea 100x100 mm.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului respectiv preţul serviciilor de informare
şi publicitate pentru proiectul „“Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației
orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul
Constantin Lucaci – Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa
Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare
peisageră teren și Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocșa Româna, jud
Caraș-Severin”plătibil prestatorului de către achizitor, este de .................. lei, la care se adaugă
TVA conform legislației în vigoare.
Valoare
Nr.
PU
Serviciile prestate
Nr. buc.
lei fara TVA
crt.
lei fara TVA
(2x3)
0
1
2
3
4
1. comunicate de presă
2 buc.
2. panouri temporare
10 buc.
3. plăci permanente
10 buc.
4. Autocolante (300x300mm)
250 buc.
5. Autocolante (100x100 mm)
100 buc.
5.2. Plata se face în baza facturii emise de prestator şi a documentelor justificative anexate.
5.3. Preţul contractului nu se actualizează.
6. Durata contractului
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi și este valabil
până la data finalizării implementării Proiectului “Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale
a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare
peisageră Muzeul Constantin Lucaci – Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent –
amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și
amenajare peisageră teren și Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocșa
Româna, jud Caraș-Severin”6.2. Perioada de garanție a prestării serviciilor prevăzute la pct. 4.2
este stabilită la art.16.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după semnarea contractului și constituirea garanţiei de bună
execuţie.
7.2. Prestarea serviciilor se face pe baza comenzii/comenzilor ferme transmise de către achizitor.
7.3. Termenele de prestare a serviciilor asumate prin prezentul contract sunt după cum urmează:
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Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
5.

Serviciile prestate
1
comunicate de presă
panouri temporare
plăci permanente
autocolante

Modalitatea de
prestare
2

publicare
execuţie şi montare
execuţie şi montare
livrare

Termenul de prestare,
începând de la transmiterea
comenzii ferme
3
5 zile lucrătoare
30 zile lucrătoare
30 zile lucrătoare
15 zile lucrătoare

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) garanţia de bună execuţie;
d) acorduri de asociere, după caz;
e) contractul/contractele de subcontractare, după caz;
f) acorduri de subcontractare, după caz;
g) angajament de susținere, după caz;
h) acte adiţionale, după caz.
8.2. În cazul în care, pe parcursul executării contractului se constată că anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
9.3. Prestatorul se obligă să efectueze machetarea materialelor în termen de maxim 2 zile
lucrătoare de la transmiterea de către achizitor a conţinutului acestora. Dacă, după transmiterea
machetei spre avizare, Organismul Intermediar formulează observaţii cu privire la forma şi/sau
conţinutul machetei, prestatorul se obligă să refacă machetarea materialelor în termen de maxim
1 zi lucrătoare de la retransmiterea de către achizitor a conţinutului acesteia.
9.4. Prestatorul se obligă să monteze panourile/plăcile temporare şi permanente în locaţiile
indicate de achizitor.
9.5. Prestatorul se obligă să refacă şi să amplaseze pe cheltuiala sa panourile/plăcile temporare şi
permanente care s-au deteriorat din cauza unor factori ce ţin de calitatea panourilor în maxim 10
zile lucrătoare de la semnalarea acestei situaţii de către achizitor.
9.6. Prestatorul se obligă să înlocuiască pe cheltuiala sa orice bun rezultat din prestarea
serviciilor care nu corespunde calitativ, din punct de vedere al formei, funcționalității şi/sau
conţinutului. În mod corespunzător pentru realizarea comunicatelor de presă, prestatorul se
obligă să asigure pe cheltuiala sa republicarea/înlocuirea materialelor care nu corespund din
punct de vedere al formei, funcționalității şi/sau conţinutului.
9.7. Prestatorul se obligă să înştiinţeze achizitorul cu privire la finalizarea amplasării
panourilor/plăcilor temporare şi permanente şi să predea la sediul achizitorului celelalte produse
rezultate din prestarea serviciilor (autocolantele) pentru a se putea efectua recepţia pe bază de
proces verbal.
9.8. Prestatorul poartă răspunderea pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea pe toată durata
contractului, inclusiv pentru prejudiciile care decurg din modul de prestare a serviciilor sau
pentru eventuale accidente produse ca urmare a nerespectării contractului.
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9.9. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, drepturi de autor asupra unor fonograme,
imagini etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau
în legătură cu serviciile prestate sau produsele rezultate în urma prestării acestora.
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.
9.10. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe durata contractului.
9.11. Prestatorul are obligaţia de a respecta normele de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate potrivit duratei stabilite în contract,
în acest sens părţile vor semna un Proces-verbal de recepţie a serviciilor și a produselor rezultate
în urma prestării acestora, iar achizitorul va demara procedura de efectuare a plăţii serviciilor
către prestator;
10.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului conținutul materialelor necesar
prestării serviciilor.
10.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator, în termen de 30 de zile
de la data înregistrării facturii la registratura Primăriei orașului Bocșa;
10.4. Achizitorul se obligă să indice prestatorului amplasamentul panourilor/plăcilor temporare şi
permanente.
10.5. Achizitorul se obligă să realizeze documentațiile și să obțină avizele și autorizațiile
necesare amplasării panourilor/plăcilor temporare sau permanente.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. (1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totală sau parțială, precum și pentru
executarea necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații asumate și/sau care îi revin, partea
în culpă răspunde față de cealaltă parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului
contract. Debitorul este prezumat în culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligației sale, dacă nu probează existența unei cauze care să îl exonereze
de răspunderea juridică, potrivit legii.
(2) Se consideră neexecutare totală a contractului situația în care una dintre părți nu își
îndeplinește niciuna dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin. Toate celelalte situații de
neîndeplinire a uneia sau mai multora dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin reprezintă
neexecutarea parțială a contractului.
(3) Se consideră executare necorespunzătoare a contractului acea situație în care una dintre părți
nu își îndeplinește una sau mai multe dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin în condițiile
calitative și de conformitate asumate prin contract și/sau impuse de lege.
11.2. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu îşi îndeplineşte în termenele
prevăzute în comanda fermă a obligaţiilor asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de
a calcula cu titlu de penalităţi de întârziere 0,1 % pe zi din valoarea corespunzătoare a serviciului
neexecutat, de la data constatării neîndeplinirii obligațiilor contractuale și până la data
îndeplinirii efective a obligațiilor de către partea în culpă.
(2) Dacă prestatorul începe să își îndeplinească, sau după caz, reia îndeplinirea obligațiilor
asumate și/sau care îi revin potrivit prezentului contract, acesta rămâne în continuare obligat la
plata penalităților aferente perioadei de întârziere în prestarea serviciului, întrucât calculul
penalităților de întârziere nu absolvă prestatorul de executarea acestor obligații, potrivit
contractului.
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(3) Achzitorul are dreptul, ca după împlinirea unui termen de 30 de zile de întârziere, de a opta
între a cere executarea întocmai a obligațiilor asumate de către prestator, la care se adaugă
penalitățile calculate potrivit alineatului (1), sau de a cere rezilierea contractului în concordanță
cu prevederile referitoare la rezilierea și încetarea contractului.
11.3. (1) Pentru întârzierea la plată a facturilor peste termenul prevăzut la punctul 17.1 modalități de plată din contract, atunci prestatorul are dreptul de a calcula cu titlu de dobândă
penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere după data scadenței, o sumă în cuantum de 0,1% din
valoarea facturii neonorată în termen, calculată până la achitare.
(2) Prestatorul are dreptul, ca după împlinirea unui termen de 30 de zile de întârziere, de a opta
între a cere executarea întocmai a obligațiilor asumate de către achizitorul, la care se adaugă
dobânzile penalizatoare calculate potrivit alineatului (1), sau de a cere rezilierea contractului în
concordanță cu prevederile referitoare la rezilierea și încetarea contractului.
11.4. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul
contract de către una dintre părţi, respectiv de către prestator a obligaţiilor principale prevăzute la
punctul 9, iar de către achizitor a obligaţiilor prevazute la punctul 10, dă dreptul celeilalte părţi
de a pretinde, după caz, părții în culpă, plata cu titlu de daune-interese compensatorii/moratorii
pentru prejudiciul produs.
Clauze specifice
12. Garantia de bună execuţie a contractului
12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de
5% din preţul contractului , fără TVA, respectiv suma de .........lei, care se constituie prin.........
12.2. Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie se întinde pe toată durata contractului
de servicii, până la data finalizării tuturor obligaţiilor.
12.3. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în maxim 5 zile lucratoare de la data
semnării contractului. În cazul în care Prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie în acest
termen, Achizitorul este îndreptăţit să rezilieze contractul fără îndeplinirea niciunei formalităţi şi
fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.5. Achizitorului are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate, respectiv după îndeplinirea obligaţiilor
din contractul de servicii și după expirarea perioadei de garanție, așa cum este prevăzută la art.
16, pct. 16.1, alin (2).
12.6. Plăţile parţiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporţională a
garanţiei de bună execuţie.
12.7. (1) în cazul prelungirii duratei Contractului, Prestatorul este obligat să prelungească în mod
corespunzător garanţia de bună execuţie.
(2) în orice moment, pe perioada derulării Contractului, garanţia de bună execuţie trebuie să
reprezinte cuantumul de 5% din valoarea contractului, fără T.V.A.
(3) dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parţial sau total garanţia de
bună execuţie, Prestatorul are obligaţia ca, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la executare
să reîntregească garanţia. în situaţia în care Prestatorul nu îndeplineşte această obligaţie, atunci
Achizitorul are dreptul să rezilieze Contractul printr-o notificare de reziliere, fără îndeplinirea
niciunei formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti.
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13. Alte drepturi și responsabilităţi ale prestatorului
13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin prezentul contract şi în conformitate cu
legislaţia în domeniu;
13.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
termenul de execuţie 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. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la primirea comenzii ferme de
începere a serviciului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate culpei achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de
prestare a serviciului;
14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor, în conformitate cu pct. 7.2 și
7.3. din contract.
(2) În cazul în care:
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, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea
perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
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 penalităţi
prestatorului.
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.
16. Perioada de garanţie acordată serviciilor
16.1. Perioada de garanție a serviciilor este după cum urmează:
1. Pentru panourile temporare de la data instalării acestora până la data înlocuirii acestora cu
plăcile permanente.
2. Pentru plăcile permanente 5 ani de la data încheierii oficiale a proiectului “Îmbunătățirea
calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin
Reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci – Bocșa, Reabilitare și
extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin
Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren și Reabilitare și modernizare străzi
în zona de Nord din Bocșa Româna, jud Caraș-Severin”
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16.2. (1) În perioada de garanţie, prestatorul are obligaţia, în urma dispoziţiei dată de achizitor,
de a presta toate serviciile de remediere a erorilor sau alte neconcordanțe, a căror cauză rezultă
din nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Prestatorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie.
17.Modalităţi de plată
17.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plățile către executant în 30 zile de la înregistrarea
facturilor la registratura achizitorului.
(2) Facturile se vor emite numai după semnarea procesului verbal de recepție fără obiecțiuni de
către ambele părți contractante.
18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
18.2. Prețul contractului este ferm, nu se acceptă ajustarea acestuia.
19. Subcontractanţi
19.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează, 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 desemnați, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi
contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.
19.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul, cât și pentru modul în care subcontractanții îşi îndeplinesc obligațiile.
(2) Sucontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator, de modul în care își îndeplinește
partea sa din contract.
(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe părți partea de contract
încredințată lui de către prestator.
(4) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii și/sau compensatorii
subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract și poate schimba oricare
subcontractant dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.
19.4. (1) Subcontractanții au dreptul de a-și exprima, la momentul încheierii contractului de
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după
caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă
efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este
confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă,
contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod
nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de
subcontractant.
(2) În condițiile în care subcontractantul/subcontractanții îşi exprimă opţiunea de a fi plătit/plătiți
direct, autoritatea contractantă stabilește, în funcție de momentul încheierii contractului de
achiziție publică sau de momentul introducerii acestora în cadrul contractului de achiziţie
publică, clauzele contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată
către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente
acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alineatului precedent.
19.5. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării prezentului
contract, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a
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contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată și supusă aprobării
prealabile a achizitorului, în condițiile prevederilor art. 219 din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice.
19.6. Prestatorul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților,
agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele executantului, ale experților,
agenților sau salariaților acestuia. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a
contractului de lucrări sau a angajării de către prestator a unor subcontractanți pentru executarea
lucrărilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera prestatorul de niciuna dintre
obligațiile sale asumate prin prezentul contract.
19.7. Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris a
achizitorului, sau orice încredințare a executării serviciilor de către subcontractant unei terțe părți
va fi considerată o încălcare a prezentului contract de servicii.
20. Forţa majoră
20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă;
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează;
20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pînă la apariţia acesteia;
20.4. 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;
20.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare;
20.6. 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 drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să pretindă celeilalte daune-interese.
21. Modificări şi amendamente
21.1. Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va
face în condiţiile prevăzute de legislaţia achiziţiilor publice în vigoare, prin act adiţional la
prezentul contract.
21.2. Modificarea prezentului contract se poate realiza numai cu respectarea condiţiilor
corespunzătoare, prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare. Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul în
cazul în care prestatorul nu înţelege să respecte prevederile legale privind modificarea
contractelor.
22. Rezilierea și încetarea contractului
22.1. (1) Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a proceda unilateral la desființarea
pentru viitor a contractului, cu respectarea condițiilor prevăzute la punctele 11.2. (3), 11.3. (2) și
20.6. din prezentul contract.
(2) Partea care solicită rezilierea are dreptul de a cere celeilalte părți, cu titlu de daune moratorii
și/sau compensatorii, după caz, sume calculate potrivit prevederilor stabilite la punctul 11.4. din
contract, printr-o cerere scrisă adresată părții aflate în culpă, fără vreo altă formalitate prealabilă.
Cererea se formulează în temeiul principiului soluționării amiabile a divergențelor cuprinse în
clauzele prevăzute la punctul 22 din contract.
22.2. (1) Cererea de reziliere se poate formula numai într-unul dintre următoarele cazuri:
a) cealaltă parte nu își execută una sau mai multe dintre obligațiile pe care și le-a asumat
prin contract;
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b) cealaltă parte cedează, parțial sau integral, drepturile și/sau obligațiile generate de
prezentul contract către un terț, fără acordul prealabil și scris al celeilalte părți;
c) obiectul contractat fie este, în mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit în tot sau
în parte, fie nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat, sau s-a sistat
finanțarea aferentă, fie îndeplinirea contractului este contrară interesului public sau contravine
legislației aplicabile;
d) în temeiul acordului scris al ambelor părți, începând cu data acordului;
e) în cazurile de forță majoră prevăzute în contract;
f) în caz de faliment, cu condiţia ca rezilierea să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la
acţiune sau despăgubire pentru parte. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
g) alte cazuri autorizate de lege, în condițiile și la termenele stabilite de aceasta.
(2) În cazurile prevăzute la lit.a) și b) ale alin. (1) dreptul de a cere rezilierea contractului devine
operant doar dacă partea în culpă nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, la expirarea
termenului prevăzut la punctele 11.2 (3) și 11.3 (2) din contract. În aceste cazuri rezilierea
intervine, după caz, cu plata de daune-interese compensatorii/moratorii, în limita prejudiciului
produs.
(3) În cazurile prevăzute la lit. c) - f) ale alin.(1) rezilierea intervine la cererea oricărei părți, fără
a-și datora daune-interese.
(4) În situațiile în care rezilierea nu poate interveni convențional, partea interesată se va putea
adresa instanței judecătorești competente, în vederea rezilierii judiciare a contractului. Instanța
judecătorească legal investită nu se va putea pronunța în privința oportunității rezilierii, nu va
putea acorda termen de grație și nici nu va putea cere punerea în întârziere a debitorului (pact
comisoriu de ultim grad).
23. Soluţionarea litigiilor
23.1. 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.
23.2. Dacă, după 30 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 din România.
23.3. Prezentul contract este act administrativ in sensul art.2 alin.1 lit.c din Legea contenciosului
administrativ nr.554/2004 fiindu-i aplicabile prevederile acestei legi privitoare la procedura
prealabila si sesizarea instantei de contencios administrativ in cazul nesolutionarii favorabile pe
cale amiabila a divergentelor ivite in cursul aplicarii si executarii contractului.
24. Încetarea si rezilierea contractului.
24.1. (1) Contractul încetează pe deplin drept în următoarele situaţii:
a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform
prezentului contract şi a legislaţiei aplicabile;
b) prin acordul scris al părţilor;
c) prin denunţarea unilaterală de către o parte, în condiţiile prezentului Contract;
d) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător
obligaţiile contractuale.
Partea care invoca rezilierea contractului va notifica celeilalte parti cauza încetării cu 15 zile
înainte de data la care incetarea urmeaza sa isi producă efectele.
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25. Cesiunea
25.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.
25.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract, Prestatorul fiind ţinut în continuare răspunzător faţă de Achizitor
pentru prestaţie, ca şi cum el însuşi ar fi prestat serviciile.
26. Limba care guvernează contractul
26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1. (1) Orice comunicare între 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.
27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29. Alte clauze
29.1. Nici o modificare, amendare sau adăugire la acest contract nu va avea efect sau forţă
juridică, în afara cazului în care este făcută în scris şi semnată de către părţi (sau de către
reprezentanţii legali ai acestora), sub forma unui act adiţional la contract.
29.2. Acest document, împreună cu toate anexele sale, constituie întreaga voinţă a părţilor
referitoare la cele exprimate în aceste clauze.
29.3. Toate prevederile acestui contract, aşa cum acestea sunt aplicabile părţilor vor produce
efecte şi faţă de succesorii în drepturi ai acestuia sau cesionarilor acestora.
29.4. Prestatorul garantează că este o societate constituită în mod valabil şi este legal
reprezentată la încheierea prezentului contract.
Nota:
Se solicită acceptarea de către ofertant a clauzelor contractuale în forma propusă prin semnarea şi
ştampilarea pe fiecare pagină.
În cazul în care propunerile formulate la contract sunt în mod evident dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta oferta este considerata neconforma.
Achizitor

Prestator

Orașul Bocșa
Primar,
Dănilă Emanuel
Serviciu Economic,
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Crecan Voichița Mirela
Avizat,
Consilier Juridic
Frățilă Daiana Rodica
Responsabil achiziții
Panescu Ramona
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ROMANIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
ORAŞUL BOCŞA
Nr................/.........................

APROBAT
Primarul Oraşului Bocşa
Dănilă Emanuel

CAIET DE SARCINI
Servicii de informare a publicului şi publicitate a proiectului “Îmbunătățirea calității vieții
sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere
și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci – Bocșa, Reabilitare și extindere imobil
existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator
astronomic și amenajare peisageră teren și Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord
din Bocșa Româna, jud Caraș-Severin”

1. PREAMBUL
Proiectul “Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud.
Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci –
Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie
Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren și
Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocșa Româna, jud Caraș-Severin”
COD SMIS 126168 se va realiza cu fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și
mijlocii; Prioritatea de investiţii 9B: PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE,
COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE OBIECTIV
SPECIFIC: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI
MIJLOCII DIN ROMÂNIA; Operatiunea 13.1 Îmbunătățirea calităţii vieţii populaţiei în
oraşele mici şi mijlocii din România
Obiectivul general al proiectului constă în “Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale
a populației orașului Bocșa, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare
peisageră Muzeul Constantin Lucaci – Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent –
amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator
astronomic și amenajare peisageră teren și Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord
din Bocșa Româna, jud Caraș-Severin” COD SMIS 126168 vizeaza îmbunătățirea calității
vieții și a nivelului de trai al locuitorilor cartierului Bocșa Româna, orașul Bocșa din județul
Caraș-Severin prin modernizarea străzilor, precum și asigurarea premiselor unei dezvoltări
armonioase, durabile pe termen lung a acestui cartier cu relații corecte cu vecinătățile și cu
dezvoltarea întregului oraș Bocșa, pe principiile dezvoltării durabile.
Reabilitare extindere și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci – Bocșa
Prin acesta se încearcă continuarea promovării valorilor culturale locale prin personalitatea
sculptorului Constantin Lucaci.
Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică Galerie Mineralogie
Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren. Prin acesta se
dorește menținerea patrimoniului și bogățiilor culturale ale orașului prin operele expuse de
domnul Gruescu în galeria sa mineralogică, precum și dezvoltarea patromoniului local prin
amenajarea unei Case Etnografice și a unui oservator astronomic, contribuind la educația

„

tinerilor din localitate și împrejurimi. Menționăm faptul că în orașul Bocșa există un liceu cu
toate ciclurile de educatie ( primar, gimnazial și liceal) cu peste 650 de elevi , care vor
beneficia de toate acestea.
Reabilitare și modernizare străzi în zona Nord din Bocșa Româna, după cum urmeaza:
Flotației,
Morii,
Bichiștin,
Oltului,
Livezilor,
Izlazului,
Romanițelor.
Proiectul “Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud.
Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci –
Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie
Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren și
Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocșa Româna, jud CarașSeverin”COD SMIS 126168 propune cresterea calitatii vietii si a nivelului de trai al
locuitorilor cartierului Bocsa Romana, orasul Bocsa din Judetul Caras-Severin prin
modernizarea strazilor din cartier Bocsa Romana, zona Nord, precum si asigurarea premiselor
unei dezvoltari armonioase, durabile pe termen lung a acestui cartier cu relatii corecte cu
vecinatatile si cu dezvoltarea intregului oras Bocsa, pe principiile dezvoltarii durabile.
Conform prevederilor cererii de finanţare precum şi a contractului de finanţare pentru
proiectul amintit este necesară, achiziţia serviciilor de informare şi publicitate şi promovare a
obiectivului de investiţii.
2. AMPLASAREA OBIECTIVULUI
Orașul Bocsa - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, Oras Bocsa, cod potal 325300, judetul
Caras-Severin, România
3. DOMENIUL DE ACTIVITATE
3.1. GENERAL
Prin acest Caiet de Sarcini se solicită servicii de informare şi publicitate a obiectivului de
investiţii “Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud.
Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisageră Muzeul Constantin Lucaci –
Bocșa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie
Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisageră teren și
Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocșa Româna, jud Caraș-Severin” cu
respectarea Manualului de Identitate Vizuală REGIO pentru Programul Operaţional
Regional 2014-2020.
Măsurile de informare şi publicitate se vor realiza în conformitate cu prevederile:
-REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Şl AL
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
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european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al
Consiliului, precum şi cu prevederile
-REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Şi AL
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, privind Fondul european de dezvoltare regională şi
dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică
şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
-REGULAMENTULUI (UE) NR.821/2014 AL COMISIEI din 28 iulie 2014, de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de gestionare a
contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile
tehnice ale măsurilor de informare şi de comunicare pentru operaţiuni, precum şi sistemul
pentru înregistrarea şi stocarea datelor
Activităţile de promovare vor evidenţia sursele de finanţare, activităţile şi rezultatele
proiectului, impactul investiţiei la nivelul comunităţii locale şi conexiunea investiţiei cu alte
proiecte din SIDU. Activitatea de informare şi publicitate se desfăşoară în spiritul
transparenţei informaţiilor de interes local şi regional, conform căreia cetăţenii trebuie
informaţi asupra modalităţii de utilizare a fondurilor publice.
Pe toate materialele se vor utiliza în mod obligatoriu, următoarele:
logo Uniunea Europeană şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională
logo Guvernul României
logo REGIO şi slogan REGIO("Călătoria continuă”)
iogo Instrumente Structurale
textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional
Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională.” Acesta va apărea poziţionat în partea de jos a materialelor.
6. Adresa paginii web a programului (www.inforegio.ro) va apărea pe toate materialele,
împreună cu pagina de Facebook (facebook.com/tnforegio.ro)Dacă materialul are o
singură pagină, adresa web va apărea în partea de jos a acesteia. Dacă materialul
conţine mai multe pagini, adresa web va fi inclusă pe prima/ultima copertă sau
pagină, jos
De asemenea, se vor respecta, în mod obligatoriu, condiţiile impuse prin Manualului de
Identitate Vizuală REGIO pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, ce se referă la:
coduri de culoare, fonturi, fundal, spaţiere, aşezarea în pagină.
1.
2.
3.
4.
5.

3.2. SERVICIILE DE INFORMARE Şl PUBLICITATE ALE PROIECTULUI
Serviciile de informare şi publicitate ale proiectului se referă la:

„

Nr. crt. Activitatea de informare şi publicitate

Durata estimată/ Perioada ;

1

- Anunţ de presă/comunicat de demarare a proiectului După semnarea contractului de
prestări servicii/ la finalizarea
• activitate de informare realizată după
proiectului
semnarea contractului de finanţare şi
demararea activităţilor prevăzute prin
proiectul iniţiat de către beneficiar;
• activitate de informare realizată la finalizarea
activităţilor prevăzute în cadrul proiectului;

2
3

Panouri temporare (10 buc)
Plăci permanente (10 buc)

4
5

Autocolante 300mmx300mm (250 buc)
Autocolante 100mmx100mm (150 buc)

în perioada de execuţie a
Permanent, după finalizarea
proiectului
După finalizarea lucrărilor
După finalizarea lucrărilor

1. Publicare anunţuri presă
La începutul şi finalizarea proiectului, beneficiarul va trebui să publice un comunicat/anunţ
de presă, într-o publicaţie generalist online, cu trimitere din homepage într-o altă pagină.
Portalul selectat trebuie să aibă un conţinut de ştiri generaliste şi/sau economice, de interes
pentru comunitate. Comunicatul/ anunţul de presă va rămâne postat minimum 3 zile.
Acest portal va avea minimum 3.000 de vizitatori unici pe lună (se va lua în calcul luna
dinaintea publicării anunţului/comunicatului ce are în vedere promovarea proiectului).
Numărul de vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre modalităţile următoare:
a) o declaraţie a reprezentantului legal al publicaţiei online cu privire la numărul

vizitatorilor unici;
b) situaţia care se generează prin activarea butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din
care reiese numărul de vizitatori unici;
c) situaţii elaborate de instituţii specializate (SATI etc.) din care reiese numărul de
vizitatori unici.
Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/anunţul de presă sunt:

- sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla
Guvernului României, sigla Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul
„Călătoria continuă",
- sigla Instrumentelor Structurale în România,
- numele proiectului,
- numele beneficiarului,
- obiectivele proiectului (pe scurt),
- valoarea totală a proiectului, inclusiv finanţarea nerambursabilă.

„

- data începerii şi finalizării proiectului şi codul MySMIS al acestuia, - în partea de jos:
pagina de internet a programului - www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului
(facebook.com/inforegio.ro), disclaimer-ul: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României" şi textul
„Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020”. în plus, în partea de sus, se vor trece data
şi titlul comunicatului/anunţului de presă, iar în partea de jos, datele de contact.
Comunicatul/anunţul de presă dat publicităţii la finalizarea proiectului va conţine obligatoriu
cel puţin următoarele informaţii: numele proiectului/investiţiei, beneficiarul, obiectivele şi
rezultatele proiectului, valoarea proiectului, cu evidenţierea contribuţiei din FEDR, precum şi
codul MySMIS al proiectului. De asemenea, acest material distribuit în mass media va
conţine şi informaţii despre impactul investiţiei la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de
locuri de muncă, protecţia consumatorului, creşterea calităţii serviciilor publice etc).
Furnizorul va face dovada apariţiei anunţurilor/comunicatelor livrate către mass media online
pe care le-au selectat conform cerinţelor, printr-un printscreen la pagina web a publicaţiei
online unde s-a publicat, astfel încât să fie vizibil textul ştirii/anunţului, numele
publicaţiei/publicaţiilor online şi data apariţiei.
2. Realizarea panorilor temporare
Beneficiarii proiectetor de investiii in infrastructurä (ex. infrastructura de transport, Lucrari
de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuției publice
depaseste 500.000 de euro sunt obligati sa monteze panouri care sa fie expuse pe toata durata
de implementare a proiectutui, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca acest
lucru este posibil. Daca proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel
putin un panou la cel putin una dintre locatii. Se va identifica cel mai potrivit amplasament,
in ceea ce priveste vizibilitatea si in conformitate cu reglementarile din România.
Amplasarea panourilor temporare - pe durata perioadei de implementare, la locul
implementării proiectului, care să furnizeze informaţii despre proiect (titlul proiectului,
beneficiarul, finanţatorul - POR 2014-2020, data de începere a lucrărilor, respectiv data de
finalizare a lucrărilor etc.).
Panourile temporare vor avea dimensiunile: L 3m x H 2m şi vor fi realizate în maxim 30 zile
de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Panourile vor fi expuse in maximum 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrarilor,
pe toată perioada implementării proiectului şi încă maxim 3 luni după încheierea acestuia.
Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă panourile se
deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiţii meteo), furnizorul va trebui să le
refacă în maximum 15 zile lucrătoare.
Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii:

„

logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri,
însoţit de textul Fondul European de Dezvoltare Regională;
• logo-ul Guvernului României;
• logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria
continuă";
• logo-ul beneficiarului
• logo-ul Instrumentelor Structurale;
• numele proiectului;
• numele beneficiarului;
• obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va
face un rezumat al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere);
• valoarea totală a proiectului;
• valoarea contribuţiei comunitare a proiectului;
• termenul de finalizare, conform contractului de finanţare;
• textul: “Investim în viitorul tău/ Proiect cofmanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE împreună cu numele
Fondului European de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din panoul
respectiv.
•

Se va avea în vedere inscripţionarea pe ambele feţe pentru cele 7 panouri care vor fi
amplasate pe străzi.
Furnizorul de servicii de publicitate si promovare ce va fi selectat conform prezentului Caiet
de Sarcini are obligaţia de realizare, cât şi de montare a panourilor.
3. Realizarea plăcilor permanente
Amplasarea plăcilor permanente - după finalizarea perioadei de implementare, la locul
implementării proiectului, care să furnizeze informaţii despre proiect (titlul proiectului,
beneficiarul, finanţatorul - POR 2014-2020, etc.) Plăcile vor fi amplasate la maxim 3 luni
după finalizarea lucrărilor, panourile pentru afişare temporară vor fi înlocuite cu plăcile
permanente explicative.
Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri,
însoţit de textul Fondul European de Dezvoltare Regională;
logo-ul Guvernului României;
logo-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul „Călătoria
continuă”;
logo-ul Instrumentelor Structurale;
numele proiectului;
obiectivul proiectului (dacă obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va
face un rezumat al acestuia care să aibă circa 80-100 de caractere);
numele beneficiarului;
logo-ul beneficiarului;
textul “Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”,

„

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), sigia UE împreună
cu numele Fondului European de Dezvoltare Regională trebuie să ocupe cel puţin 25% din
panoul respectiv.
Placa permanentă va avea o dimensiune minimă de 80 cm x 50 cm si va fi instalata la locatia
proiectului sau la sediul beneficiarul, intr-un loc vizil, respectiv la intrarea principala. Placa
permanentă care se va instala pe drumuri reabilitate prin proiecte finanțate din Programul
Operațional Regional 2014-2020, va avea dimesiunile minime de 1,5m x 2m.
Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5
ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, motiv
pentru care panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă
panourile se deteriorează din cauza unor factori externi (ex. condiţii meteo, vandalism),
furnizorul va trebui să le refacă în maximum 10 zile lucrătoare.
Se va avea in vedere inscripţionarea pe ambele feţe pentru cele 7 panouri care vor fi instalate
pe străzi.
Furnizorul de servicii de informare-publicitate şi promovare ce va fi selectat conform
prezentului Caiet de Sarcini are obligaţia de realizare şi de montare.
4. Autocolante
Pentru informarea publicului cu privire la faptul că mjloaceie fixe au fost achiziţionate în
cadrul unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, vor fi folosite autocolante.
Autocolantele vor avea două dimensiuni minim acceptate, respectiv:
(a) 300 x 300 mm, pentru autovehicule şi echipamente (ex, autoturisme, autovehicule
speciale pentru intervenţii de urgenţă, autovehicule de transport, utilaje de mari
dimensiuni, linii tehnologice, diferite tipuri de maşini şi echipamente pentru producţie
etc.).
Elementele obligatorii pentru aceste autocolante sunt:
sigla Uniunii Europene împreună cu textul Fondul European de Dezvoltare
Regională,
• sigla Guvernului României, sigla Programului Operaţional Regional 20142020 şi sloganul „Călătoria continuă” şi sigla instrumentelor Structurale
2014-2020, un titlu scurt al proiectului în cadrul căruia a fost achiziţionat
echipamentul respectiv, textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020”, pagina de internet a programului - www.inforegio.ro şi
pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).
(b) 100 x 100 mm, pe restul echipamentelor.
Elemente obligatorii pentru aceste autocolante sunt:
•

•
•

sigla Uniunii Europene împreună cu textul Fondul European de Dezvoltare
Regională,
sigla Guvernului României, sigla Programului Operaţional Regional 20142020 şi sloganul „Călătoria continuă”, sigla Instrumentelor Structurale 20142020, textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020”,
pagina de internet a programuiui - www.inforegio.ro şi pagina de Facebook a

„

programului (facebook.com/inforegio.ro).
Autocolantele vor fi confecţionate dintr-un material rezistent, plastifiat. Acestea se vor aplica
pe bunurile achiziţionate în cadrul proiectului, dacă bunurile respective au o valoare de
achiziţie mai mare sau egală cu 25.000 lei şi o durată de viaţă mai mare de 1 an.
Autocolantele se amplasează în maxim 30 zile de la data achiziţiei şi se păstrează cel puţin
doi ani de la finalizarea proiectului.
3.3. PROCEDURA
PUBLICITATE

DE

AVIZARE

A

MATERIALELOR

DE

INFORMARE

SI

Avizarea materialelor de informare-publicitate editate de către Beneficiarii de finanţare
din Programul Operaţional Regional 2014-2020 se realizează de către un expert desemnat din
cadrul ADR Vest- Biroul Comunicare Regională, respectând următoarea metodologie:

-

-

cererile de avizare se primesc pe e-mail, la Biroul de Comunicare Regională adresa
office@adrvest.ro, având la subiect: Cerere de avizare materiale informare şi
publicitate - Proiect cod SMIS nr., cu cel puţin 15 zile lucratoare înainte de lansarea
şi utilizarea materialelor.
răspunsul privind avizarea sau respingerea materialelor de informare şi publicitate
este dat beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
în caz de respingere, se solicită clarificări, iar beneficiarul este obligat să pregătească
şi să transmită spre avizare un material corectat.

Conform celor prezentate mai sus Furnizorul de servicii de informare si publicitate ce va fi
selectat conform prezentului Caiet de Sarcini are obligaţia de a pune la dispoziţia
Beneficiarului materialele pentru avizare într-un timp rezonabil pentru a putea fi verificate de
către Beneficiar şi ulterior transmise Organismului intermediar pentru avizare.
3.4. MANAGEMENTUL DE PROIECT, ATRIBUŢIILE Şl RESPONSABILITATEA
CONSULTANTULUI
Furnizorul de servicii de informare-publicitate şi promovare va fi răspunzător din punct
de vedere financiar faţă de Beneficiar în următoarele situaţii:

- întârzierea îndeplinirii atribuţiilor conform prezentului Caiet de Sarcini, când aceste
-

întârzieri puteau fi evitate prin intervenţia acestuia;
Calitatea Materialelor este sub cerinţele legislaţiei;
Accidente produse în şantier datorită montării necorespunzătoare a panourilor şi a
plăcilor permanente dacă aceste accidente puteau fi evitate prin implicarea
Furnizorului de servicii de informare-publicitate şi promovare.

4.
PERIODIZAREA PROIECTULUI
Executarea contractului începe după deschiderea contului de garanţie de bună execuţie
adică în termen de 5 zile de la data semnării contractului la care face referire respectivul
Caiet de sarcini. Facem precizarea în legătură cu faptul că, până la emiterea Ordinului de

„

începere, Furnizorul de servicii de informare-publicitate şi promovare va desfăşura activităţi
specifice prealabile demarării contractului.
5.
Perioada de contract previzională
Durata prezentului contract este de la data semnării acestuia de ambele părţi şi până la data
31.07.2022 , cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, în funcţie de contractul de finanţare
şi fără decontarea unor sume suplimentare.
6. CERINŢE
Furnizorul are obligaţia de a-şi asigura structura de personal optima în vederea
îndeplinirii cu succes a atribuţiilor.
5.2. ECHIPAMENTE,
COMUNICARE

CONSUMABILE,

MAŞINI,

TELEFOANE,

BIROURI,

Pe întreaga perioadă a contractului, Furnizorul de servicii de informare-publicitate şi
promovare va fi răspunzător pentru efectuarea tuturor aranjamentelor necesare în vederea
desfăşurării unei activităţi normale şi care să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor
contractuale cum ar fi:
Asigurarea cazării pentru propria echipă;
Organizarea transportului local pentru propria echipă;
Acoperirea costurilor cu un punct de lucru in Bocsa, după caz
Acoperirea tuturor costurilor pentru tiparire/multipiicare documente şi rapoarte, etc.
Vehicule, incluzând întreţinerea/repararea şi carburanţii
Mobilier de birou - întreţinere birouri şi utilităţi
Facilităţi şi cheltuieli de comunicare (telefonie fixă şi mobilă, fax, Internet, etc.)
Furnizorul de servicii de informare-publicitate şi promovare va furniza/asigura tot ce este
necesar pentru îndeplinirea serviciilor.
•
•
•
•
•
•
•

Toate documentele aferente Contractului de servicii de informare-publicitate şi
promovare, în orice formă, sunt şi vor rămâne în proprietatea Orasului Bocsa, în timpul şi
după finalizarea Contractului. Furnizorul nu poate folosi sau dispune de aceste
materiale/documente fără un acord prealabil scris din partea Beneficiarului.
7. OFERTA FINANCIARĂ
7.1. CONŢINUTUL OFERTEI FINANCIARE:
Oferta financiară va fi judecată la valoarea globală şi va fi prezentată conform activităţilor
prezentului caiet de sarcini.
Pentru plata serviciilor prestate, se va realiza în termen de 30 zile de la acceptarea la
plată a facturii emise și semnarea procesului-verbal de receptive.

Întocmit,
Responsabil Achiziții,
Panescu Ramona Florentina

MODELE DE FORMULARE
FORMULARUL 1: Angajament privind susţinerea tehnica si profesională
FORMULARUL 2: Model Acord de subcontractare
FORMULARUL 3: Model Acord de asociere
FORMULARUL 4: Imputernicire pentru semnatarul ofertei
FORMULARUL 5: Formular de ofertă servicii
FORMULARUL 6: Scrisoare de garantie bancara de buna executie
FORMULARUL 7: Declaratie respectare art. 51 din legea nr. 98/2016
FORMULARUL 8: Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale
FORMULARUL 9: Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale si a clarificărilor/
modificărilor/ completărilor la documentele achiziţiei publice
FORMULARUL 10: Declaraţie privind principalele prestari de servicii similare
FORMULARUL 11: Declarație privind evitarea conflictului de interese( art. 59 si 60
din Legea 98/2016)

Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea)

Formularul nr. 1

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică - experiență similară
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Către, ..........................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziţie publică), noi ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic),
având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situația
în care contractantul ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) întâmpină dificultăți de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să
garantăm, necondiţionat şi irevocabil autorității contractante achizitoare, susținerea tehnică
pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie publică
ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor
care au fost incluse în propunerea tehnică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinătortehnic), declarăm că
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în
legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din documentul anexat prezentului
Angajament.
Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu
prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă
dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de către noi a obligaţiilor
asumate prin angajamentul de susținere tehnică acordat ..............................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară
Terţ susţinător tehnic
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXPERINȚA SIMILARĂ
Subsemnatul, ............................................... (nume și prenume) în calitate de
împuternicit al ................................................................ (denumirea terţului susţinător tehnic),
având sediul înregistrat la .............................................................. (adresa terţului susţinător tehnic),
tel.: ...............................,
fax: ............................,
e-mail: ......................................................,
Cod fiscal .............................,
Certificat de înmatriculare/înregistrare .................................. (nr. înmatriculare/înregistrare,
data), obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ (în conformitate cu
prevederile din statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care există autorizare .................................. (se va solicita după
caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de
funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de
achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
2._____________________________________________________
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
Nr
.
crt
.

Obiect
contract

CPV

1

2

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
*)

Preţ total
contract

Procent
îndeplinit
de furnizor
(%)

Perioada de
derulare a
contractului
**)

4

5

6

8

1
2
.....
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 2
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________
__________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________
____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)
______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)
- ____________________
- ____________________.
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ prestarilor
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)
(denumire
autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii
procesului verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________
(lucrarilor, produselor,
serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul
general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere
din valoarea ____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va
platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care
contractantul
le
are
fata
de
investitor
conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)

Formularul nr. 3
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica
comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completarii:
______________

ASOCIAT,

LIDERUL ASOCIATIEI,
__________________

Formularul nr. 4

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA
PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ……….(se
trec toţi asociaţii), împuternicim liderul asociaţiei, ………….. (se trece denumirea operatorului
economic care este liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la procedura de atribuire a
contractului _______________________________________________
Semnăturile asociaţilor:

Numele/denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
Semnătura
autorizată

Reprezentant
ofertant
(lider de asociaţie)

Reprezentant
asociat 1

Reprezentant
asociat 2

Data completării …..................(ziua, luna anul).
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va completa tabelul cu N/A – nu este cazul.

……
……
……

Formular nr. 5

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, _____________________ reprezentanţi ai
ofertantului __________________________, (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa prestam
............................................................................. (denumirea serviciului), pentru suma de
..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia
serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ...................... (suma in
litere si in cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile
in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _________________________
zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), 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 publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________ (semnătura), în calitate de _____________________ legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele ____________________________________
(denumirea / numele
operatorului economic).

Anexa nr. 1 la Formularul de oferta
Preț Unitar
lei fără TVA
Cantitat
(contine
Nr. crt
DESCRIERE SERVICII
e
toate
(bucati)
costurile
necesare)
I. INFORMARE SI PUBLICITATE
I.1 COMUNICATE DE PRESA

Valoare, lei,
fara TVA

I.1.1
Comunicate de presa
2
I.2 PANOURI DE INFORMARE/ PLACI PERMANENTE
I.2.1.

Temporar, pe durata executiei lucrarilor

I.2.2.
Permanent, dupa finalizarea lucrarilor
I.3. AUTOCOLANTE

4
4

I.3.1

300 mm x 300 mm

550

I.3.2

100 mm x 100 mm

550

TOTAL

Notă: prezenta Anexă se va completa în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini.
Data completării.......................

Operator economic,
(semnătură autorizată)

Formular nr. 6
Banca
____________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la contractul de achizitie publica .................... (denumirea contractului si
numarul),
incheiat intre ............................, in calitate de Executant, si ……………………..in calitate de
Achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea Autoritatii Contractante, pâna la
concurenta sumei de [X.XXX,XX] LEI, reprezentând ……..% din valoarea contractului, fara
TVA, (sau [X.XXX,XX] euro numai pentru societati bancare care nu emit in lei) respectiv, orice
suma ceruta de aceasta insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin
Prestatorului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus
mentionat.
Plata se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Prezenta garantie intra in vigoare si are efect incepând cu data de [ZZ.LL.AAAA]/ data semnarii
contractului.
Garantia nu poate fi restituita Executantului decât cu acordul scris al Achizitorului.
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
bancii, se va obtine acordul nostru prealabil;
Parafata de Banca ........................ in ziua .......... luna .......... anul .........
(semnatura autorizata)
Nume: …………………………… Functie: ………………

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 7

DECLARATIE RESPECTARE ART. 51 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND
ACHIZITIILE PUBLICE

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant al ………………………..
(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa serviciile
cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile
internaţionale în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca .
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 si am inclus costul pentru Indeplinirea
acestor obligatii.
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei
............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
...................................................

FORMULAR 8
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________
(denumire si date de identificare operator economic)
declar pe propria răspundere că pentru lucrarea ”___________________________________”
(se trece numele procedurii)
Urmatoarele informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara 1 sunt confidentiale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei
............................................
Numele şi prenumele semnatarului
............................................
Capacitate de semnătură
...........................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
..........................................
Ţara de reşedinţă
.....................................................
Adresa
....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
....................................................
Telefon / Fax
....................................................
Data
...................................................

Se va opta pentru una intocmindu-se formulare separate daca atat propunerea financiara cat si cea tehnica contin
clauze confidentiale

1

FORMULAR 9

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE SI A
CLARIFICĂRILOR/
MODIFICĂRILOR/ COMPLETĂRILOR LA DOCUMENTELE ACHIZIŢIEI PUBLICE

Cu privire la achiziţia publica ce are ca obiect: Servicii de informare publicului şi
publicitate a proiectului Imbunatatirea calitatii vietii sociale si culturale a
populatiei oraului Bocsa, jud. Caras-Severin, prin Refunctionalizare cladire cinema
in Sala multifunctionala, Amenajare si extindere Casei Orasenesti de Cultura Boca,
a parcului str. 1 Decembrie 1918, oras Bocsa si Reabilitare si modernizare strazi in
Bocsa Romana COD SMIS 123949 Coduri CPV 35261000-1 - Panouri de informare
, 79341100-7 - Servicii de consultanta in publicitate , 79341000-6 - Servicii de
publicitate
Subsemnatul
...........................(nume şi prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant imputernicit al ............................ (denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele asocierii (după caz) declar că
sunt de acord cu toate prevederile cuprinse în cadrul modelului de contract publicat în
cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile
menţionate în conţinutul acestuia.
Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de
atribuire (inclusiv anexele acestora) (daca exista) .

Data completării:

/

/

.

Subsemnatul ___________ , în calitate de _______________________ , legal autorizat să
semnez
(semnătura autorizată) (calitatea de reprezentare) oferta
pentru şi în numele ___________________________________________ .
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR 10

Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND PRINCIPALELE PRESTARI DE SERVICII SIMILARE

Subsemnatul ____________________ [numele în clar al persoanei autorizate],
reprezentant împuternicit al ________________________________ [denumirea/numele
si sediul/adresa operatorului economic] declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul, ________________________. declar ca informaţiile furnizate sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
__________________________ [denumirea si adresa autoritaţii contractante] cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. Prezenta
declaraţie este valabilă până la data de __________________[se precizează data
expirării perioadei de valabilitate a ofertei]

Nr. Crt.

Titlul
contractului

Numele
/denumirea
clientului

Data completării.......................

Operator economic,
(semnătură autorizată)

Perioada
prestarii
(început
/sfârşit)

Valoare
contract
fara
TVA

Data completării ......................
FORMULARUL 11
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1.
Subsemnatul/a……………………,
în
calitate
de
…………………….(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant),
la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes,
acțiuni din capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al
subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din consiliul de
administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a
terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de
verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie,
rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
organul de conducere sau de supervizare a Direcției Naționale de Probațiune;
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne
aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept
membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Direcției
Naționale de Probațiune, implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat
printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
Direcției Naționale de Probațiune și care sunt implicate în procedura de
atribuire.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat
autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie
la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,

în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
Directiei Naționale de Probațiune cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea noastră.
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

