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Titlul proiectului: „Sunt un strain, pana ma cunosti”
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Beneficiar: Asociaţia JRS România
NR. INREGISTRARE ..............................................

Intocmit,

Aprobat,

Responsabil campanie si achizitii

Manager de proiect

DOCUMENTATIE
„Achizitie de servicii de realizare, montare si afisare panouri publicitare”
COD CPV 35261000-1

Beneficiar / Achizitor:

Asociatia JRS Romania

Titlul proiectului:

„Sunt un strain, pana ma cunosti”

Nr. ref

FAMI 16.01.02

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Beneficiar

1. INFORMATII GENERALE
1.1 ACHIZITORUL
Denumire: Asociatia JRS Romania
Adresa: Str. Mr. Ilie Opris 54, Sector 4, Bucuresti
Persoana contact: Ilias Gabriel – Responsabil Campanie si achizitii

Telefon: 0740.060.208

E-mail: jrsromania@gmail.com

Fax: 0372.877.090

Adresa de internet: http://jrsromania.org/
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1.2 INFORMATII
a) Calendarul procedurii de atribuire
Detalii

Data

Ora

Locatia

Data de publicare a anunţului pe internet

07.06.2018

10.00

Pagina web JRS

Data de publicare a anuntului in ziar

07.06.2018

Nu este cazul

Ziarul Bursa

Termen limita de solicitare a clarificarilor din partea Ofertanţilor 16.06.2018

16.00

-

Termen limita de transmitere a clarificarilor de catre achizitor

17.06.2018

16.00

-

Termen limita de depunere a ofertelor

20.06.2018

11.00

Sediu achizitor

Data sedintei de deschidere a ofertelor1

20.06.2018

13.00

Sediu achizitor

Data evaluarii propunerilor tehnice

20.06.2018

Nu este cazul

Sediu achizitor

Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul procedurii

21.06.2018

Nu este cazul

-

Data estimativa de semnare a contractului

23.06.2018

Nu este cazul

Sediu achizitor

b) Clarificari - Solicitarile de clarificare se transmit inainte de data si ora specificate in tabel pe fax sau email la
secretariatul Achizitorului. Solicitarile de clarificari se vor inainta urmand modelul din formularul 4.
Toate clarificarile aferente proiectului vor fi postate la adresa de internet http://jrsromania.org/. Se interzice oricarui
operator economic sa stabileasca intalniri individuale cu Achizitorul in scopul de a obtine avantaje in legatura cu
acest contract pe perioada procedurii de atribuire.
Achizitorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei
astfel de solicitări din partea operatorului economic. Răspunsul achizitorului la aceste solicitări trebuie să fie transmis
nu mai târziu de 2 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
c) Adresa unde se primesc ofertele: STRADA MR. ILIE OPRIS NR. 54, SECTOR 4, BUCURESTI
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o
alta adresa decat cea indicata mai sus, va fi considerata inacceptabila si nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind
pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. Oferta poate fi depusa si in format electronic prin mail la adresa
jrsromania@gmail.com.
d) Modalitati de contestare a deciziei de atribuire a contractului si de solutionare a contestatiei
Decizia poate fi contestata in scris la sediul achizitorului pana cel tarziu in data de 22.06.2018 ora 09.00, pe baza
formularului 5. Contestatia va fi analizata de o comisie numita prin decizie a reprezentantului legal al beneficiarului,
iar rezultatul va fi comunicat contestatarului cel mai tarziu la data de 23.06.2018.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Denumire contract: „ Achizitie de servicii de realizare, montare si afisare panouri publicitare”
2.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate:
Valoarea globala estimata a contractului este de 46.218,50 lei fara TVA (55.000,00 lei cu TVA).
1

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor pe langa comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor
economici care au depus oferte pentru prezenta procedura, precum si alte persoane nominalizate de catre Achizitor.
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In vederea organizarii optime a campaniei de publicitate, serviciile vor fi organizate intr-un singur lot. Propunerea
tehnică se va întocmi cu respectarea cerinţelor tehnice obligatorii pentru categoria de servicii ce urmează a se presta
conform specificaţiilor detaliate în continuare.
Lot 1 . Servicii achizitie servicii de realizare, montare si afisare panouri publicitare
Cod CPV: 35261000-1 „ Servicii servicii de realizare, montare si afisare panouri publicitare”.
Valoarea estimata: 46.218,50 lei fara TVA (55.000,00 lei cu TVA).

2.3 Durata contractului: de la data semnarii pana la data de 05.10.2018. Afisarea panourilor se va face in intervalul
01.07.2018-30.09.2018.
2.4. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: procedura competitiva, conform
“Regulilor privind atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din Fondul pentru Azil,
Migratie si Integrare efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autoritati contractante in
conformitate cu prevederile art. 4 (1) sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 4 (2) din Legea
98/2016 privind achizitiile publice”.
3. CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: Pretul cel mai scazut.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de redactare a ofertei: Limba romana
4.2 Moneda in care este exprimat pretul contractului: LEI
4.3 Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile inclusiv. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica va fi
respinsa.
4.4.Modul de prezentarea ofertei (administrativ, tehnic si financiar)
Conditii generale
Oferta si documentele care insotesc oferta se vor depune in scris in plic sigilat la adresa: BUCURESTI, STRADA
MR. ILIE OPRIS NR. 54, SECTOR 4, BUCURESTI.
Plicul exterior va fi marcat cu numele complet al companiei care aplica va purta mentiunea:
“OFERTA PENTRU ACHIZITIE DE SERVICII DE REALIZARE, MONTARE SI AFISARE PANOURI
PUBLICITARE”
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 20.06.2018”
si va fi insotit de scrisoarea de inaintare – modelul 1.
Plicul trebuie sa contina trei plicuri sigilate, unul pentru propunerea administrativa, unul pentru propunerea tehnica si
unul pentru propunerea financiara. Pe plicurile interioare se va mentiona tipul propunerii : administrativa, tehnica si
financiara.
Data limita pentru depunerea ofertei: 20.06.2018, ora 11.00 AM
Ofertele trebuie depuse pana la termenul limita specificat atat in documentatie cat si in invitatia de participare la
achizitie.
Propunerea administrativa (criterii de calificare) trebuie sa contina:
1. Documentul European de Achizitie Unic (DUAE) - declaratie pe proprie raspundere prin care declara ca nu se afla
intr-una dintre situatiile de excludere prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice (vezi punctul 4.8 din
prezentul document);
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (evitarea
conflictului de interese) – formularul 2;
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3. Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general si bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul
nu are datorii scadente;
4. Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa
rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratori copie conform cu originalul.
Pentru persoane fizice/juridice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca
persoana juridica/fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit (original si copie in limba romana)
Toate paginile documentelor de calificare se numeroteaza si se semneaza si stampileaza pe fiecare pagina.
Propunerea tehnica consta intr-o descriere detaliata a serviciilor oferite, in conformitate cu Caietul de Sarcini. Va fi
elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele Caietului de sarcini.
Toate paginile ofertei tehnice se numeroteaza, se semneaza si stampileaza pe fiecare pagina.
Propunerea financiara va contine:
1. Formularul de Oferta (formularul nr. 3).
- Propunerea financiara va fi calculata in LEI, si va fi atat fara taxe cat si cu toate taxele aferente incluse,
- Propunerea financiara trebuie sa fie ferma si conforma cu Caietul de sarcini.
Platile se vor face in lei conform prevederilor legale in vigoare. Nici o plata nu va fi facuta pentru serviciile pentru
care nu s-a pus pret unitar. Aceste servicii vor fi acoperite de valoarea totala a ofertei financiare, prestarea acestora
fiind obligatorie.
Plata facturilor se va efectua prin transfer bancar, dupa prestarea si receptionarea serviciilor.
Nu se accepta plati efectuate in avans.
Toate paginile ofertei financiare se numeroteaza si se semneaza si stampileaza pe fiecare pagina.
La elaborarea ofertei financiare se va avea in vedere sa nu se depaseasca valoarea bugetata in cadrul proiectului.
Operatorul economic ofertant nu va include în oferta financiară alte categorii de cheltuieli.
4.5. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Sunt considerate oferte inacceptabile ofertele care:
- au fost depuse dupa expirarea termenului limita (data si ora) pentru depunerea ofertei,
- au fost transmise la o alta adresa decat cea stabilita in invitatia de participare
- a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare stabilite in
documentatia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante in acest sens.
Oferta care este transmisa la o alta adresa a Achizitorului decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este
primita de catre Achizitor dupa expirarea datei si orei-limita pentru depunere va fi respinsa si in cazul in care aceasta
a fost depusa in plic sigilat, se returneaza nedeschisa.
Nu se accepta retragerea sau modificarea ofertei.
Nerespectarea modalitatii de depunere a plicurilor sigilate separat va conduce la descalificarea ofertelor.
Depunerea ofertelor se poate realiza prin posta, curier sau predare personala, nu mai tarziu de 20.06.2018, ora 11.00
AM.
Depunerea se dovedeste prin stampila datata a postei, cu data inscrisa pe AWB-ul curierului sau, in cazul depunerii
personale, printr-un numar de inregistrare a depunerii, mentionandu-se persoana care a preluat plicul. Ofertele se
depun la urmatoarea adresa: Asociatia JRS Romania, Bucuresti, Strada Mr. Ilie Opris nr. 54, sector 4, Bucuresti
4.6. Garantia de participare: Nu este cazul
4.7. Garantia de buna executie: Nu este cazul
4.8. Motive de excludere la procedura (a se vedea Anexa)
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Operatorii economici vor completa Documentul European de Achizitie Unic (DUAE) - declaratie pe proprie
raspundere prin care declara ca nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute in art. 164, 165, 167, 170 si
193 Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar
si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a prezenta DUAE certificatele de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general si bugetul local) din care sa reiasa ca ofertantul
nu are datorii scadente. In cazul in care ofertantul are subcontractanti, declaratia va fi prezentata si pentru acestia.
4.9. Informatii privind persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si informatii privind
persoanele cu atributii in ceea ce priveste organizarea derularea si finalizarea procedurii de atribuire a
contractului
Operatorii economici vor completa declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 129
(evitarea conflictului de interese) asa cum sunt prevazute in HG 395 din 2016. – formularul 2.
In cazul in care ofertantul are subcontractanti, declaratia va fi prezentata si pentru acestia.
Se vor nominaliza persoanele cu functii de decizie din cadrul achizitorului si informatii privind persoanele cu
atributii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire a contractului.
4.10 Informatii privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: Nu este cazul
4.11 Informatii privind asociatii: In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata castigatoare se va
prezenta, inainte de data semnarii contractului, Acordul sau scrisoarea de asociere legalizata prin care sa se
mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru indeplinirea contractului, ca
liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este
raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
4.12 Informatii privind tertii sustinatori: In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata castigatoare se
va prezenta, inainte de data semnarii contractului, Acordul sau scrisoarea de asociere legalizata prin care sa se
mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru indeplinirea contractului, ca
liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este
raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
4.13 Informatii privind subcontractantii: Operatorul economic va prezenta declaratia privind lista
subcontractantilor si partea/ partile din contract care sunt indeplinite de acestia. Lista cu subcontractanti va fi insotita
de acordurile de subcontractare. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării
contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a
contractului de achiziție publică.
4.14 Informatii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilor
Prestarea serviciilor se va efectua dupa agreerea/transmiterea comenzii catre operatorul economic, in termenele
agreate de parti.
4.15 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuirea contractului de achizitie si de solutionare a
contestatiei
Pentru contestarea deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie este obligatorie parcurgerea unei
proceduri administrative prealabile, constand in inregistrarea unei contestatii la sediul achizitorului personal sau prin
persoana imputernicita, ori prin posta/curierat, sau e-mail, in termen de 2 zile de la comunicarea deciziei de atribuire
a contractului.
Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina elementele prevazute in formularul nr. 5.
Achizitorul va solutiona contestatia formulata in termen de maxim 2 zile de la inregistrarea contestatiei.
Hotararea achizitorului privind solutionarea contestatiei poate fi atacata cu plangere la instanta judecatoreasca
competenta, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Ofertantul care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice achizitorului, in prealabil inregistrarii in instanta, o
copie a plangerii, precum si a tuturor inscrisurilor doveditoare.
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Plangerea se solutioneaza conform procedurii de solutionare a litigiilor in instanta si prevederilor Legii 98/2016,
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, cu completarile si modificarile ulterioare.
Instanta competenta: TRIBUNALUL BUCURESTI, Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, cu sediul in
Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, Cod postal 030823, Bucuresti, Romania, Tel. +40-021.408.36.00, E-mail:
tribunalul-bucuresti@just.ro, Fax: +40-021.408.37.81, Adresa Internet: www.tmb.ro.
4.16 Clauzele contractual obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de
achizitie
Contractul va cuprinde clauze asiguratorii privind raspunderea partilor in cazul nerealizarii contractului in conditiile
si la termenele stabilite, clauze penale (penalitati si daune), pact comisoriu de grad IV pentru rezilierea contractului,
precum si clauze cu privire la modalitatea de rezolvare a eventualelor litigii ivite pe parcursul derularii contractului.
Plăţile către operatorul economic se vor face in termen de maxim 3 zile lucratoare de la prestarea si receptionarea
serviciilor; nu se accepta plati efectuate in avans. Platile se vor face în sistem de rambursare, numai după ce vor fi
furnizate Achizitorului facturile emise împreună cu documentele justificative, pentru fiecare activitate în parte.
Preturile contractului vor fi in LEI si vor fi ferme pe toata perioada de derulare a contractului.
Derularea şi finalizarea contractului/ trebuie să se încadreze în perioada de implementare a contractului de finanţare,
în limitele bugetare stabilite pentru proiectul „Sunt un strain, pana ma cunosti” FAMI/16.01.02.
Modificarea contractului/contractelor de achiziţii este permisă cu respectarea următoarelor condiţii:
a. parcurgerea procedurilor specifice FAMI in ceea ce priveste transferurile bugetare
b. Modificările contractului/comenzii pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului;
c. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;
d. Prin actul adiţional nu se pot face modificari care determină modificări ale descrierii serviciilor respective;
e. Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel încât implementarea
şi plăţile finale să poată fi realizate înaintea expirării contractului de finanţare FAMI/16.01.02.
4.17 Costul asociat elaborarii si prezentarii ofertei
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o
insotesc, iar Achizitorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru costurile respective
4.18. Alte prevederi
Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta cu privire la Documentatia de Atribuire. Orice
exprimare a unei astfel de rezerve poate duce la respingerea imediata a ofertei, fara a se efectua evaluarea acesteia.
Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste
costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
5. SEMNAREA CONTRACTULUI:
Achizitorul va incheia contractul de achizitie publica, la termenul prevazut in prezentul caiet de sarcini.
Anuntul de atribuire / rezultatul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, va fi publicat
la adresa de internet: http://jrsromania.org/
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SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice pentru achizitia de servicii de imprimare, montaj si afisare la
nivel national de panouri publicitare outdoor, ce fac obiectul achizitiei publice prin procedura de competitiva in
scopul incheierii unui contract de furnizare de servicii, in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului „Sunt un strain,
pana ma cunosti” – FAMI 16.01.02.
În vederea desfasurarii in condiţii optime a informarii populatiei, JRS Romania va achizitiona serviciile de
imprimare, montaj si afisare a panourilor publicitare la nivel national, care vor cuprinde inclusiv furnizarea de
servicii de imprimare a afisajelor, transportul acestora catre orasele mentionate mai jos pentru montaj si afisarea
acestora timp de pana la 3 luni (perioada de afisare este 01.07.2018-30.09.2018) in arealul oraselor desemnate.
Propunerea tehnică se va întocmi cu respectarea cerinţelor tehnice obligatorii pentru categoria de servicii ce urmează
a se presta conform specificaţiilor detaliate în continuare.
Prevederile prezentului caiet de sarcini reprezinta conditii contractuale minimale si devin anexa la contractul de
achizitie ce urmeaza a fi incheiat (vezi formularul 6).
Vor fi necesare de indeplinit urmatoarele:
Tipul
serviciului
1 - Servicii
imprimare
afisaje
publicitare
stradale

Nr. maxim de
afisaje
realizate/instalate
20 bucati

2- Servicii de
montaj afisaje
publicitare
stradale

20 bucati

3- Servicii
inchiriere
spatiu de
afisaj
publicitar

20 bucati

Locatia

Tipul serviciilor

Perioada

Orasele
din lista
( zona
urbana si
zona
rurala
limitrofa)
Pana la
10 orase
din tara si
arealul
acestora
Pana la
10 orase
din tara si
arealul
acestora

Imprimare color , marime
variabila

Iunie 2018

Montajul afisajelor
Iunie 2018
publicitare stradale in zonele
urbane si rurale din arealul
oraselor din lista, pe axe
rutiere cu trafic ridicat
Afisarea timp de maxim 3
Iulie-Octombrie
luni a panourilor publicitare 2018
stradale in zonele urbane si
rurale din arealul oraselor
din lista, pe axe rutiere cu
trafic ridicat.
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Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Oras/Judet

Numar afisaje de
instalat pentru 3
luni ( total cu
marimi diverse)

Bucuresti

5

Brasov
Constanta
Timisoara
Cluj
Iasi
Galati
Craiova
Suceava
Ilfov
10

3
3
3
1
1
1
1
1
1
20

JRS România

Tip afisaje

Marime minima
a tipului de
afisaj

Backlit / Billboard/
Statie RATB/ City Light
Backlit / Billboard/
Statie RATB/ City Light
Backlit / Billboard/
Statie RATB/ City Light
Backlit / Billboard/
Statie RATB/ City Light
Backlit / Billboard
Backlit / Billboard
Backlit / Billboard
Backlit / Billboard
Backlit / Billboard
Backlit / Billboard

300 x 200 cm
100 x 150 cm
300 x 200 cm
100 x 150 cm
300 x 200 cm
100 x 150 cm
300 x 200 cm
100 x 150 cm
300 x 200 cm
300 x 200 cm
300 x 200 cm
300 x 200 cm
300 x 200 cm
300 x 200 cm
-

-

Tipul afisajelor din fiecare oras/zona poate suferi modificari in functie de disponibilitatea spatiului publicitar al
ofertantului in perioada contractuala. Ofertantul va instiinta in timp util despre posibilitatile de afisare si acestea se
vor stabili de comun acord între beneficiar şi ofertant. În cazul în care beneficiarul solicită alte modificări decât cele
menţionate mai sus, prestatorul va oferi soluţii pentru acestea. Prestatorul va prezenta beneficiarului o estimare de
timp si cost pentru efectuarea modificărilor. Prestatorul va proceda la efectuarea modificărilor menţionate numai în
urma acordului scris al beneficiarului. Termenele de realizare ale acestora se vor stabili de comun acord între
beneficiar şi prestator.
In oferta formulata este necesar ca Ofertantul sa mentioneze lista celor 20 de afisaje solicitate in tabelul de mai sus cu
mentionarea fiecarui tip in parte, a locatiei exacte a acestuia (adresa sau coordonate GPS)

Precizari tehnice suplimentare necesare afisarii publicitare solicitate:
Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului cate un proces verbal de instalare a afisajelor, precizand locatia
exacta a afisajelor instalate, data instalarii. De asemenea se vor pune la dispozitie si fotografii a afisajelor instalate.
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PROPUNEREA FINANCIARĂ
Bugetul total al acestui contract este de 46.218,50 lei fara TVA (55.000,00 lei cu TVA), care vor fi utilizaţi de către
Prestator pentru realizarea a 20 de panouri publicitare de diferite tipuri si marimi, inclusive afisarea acestora timp de
3 luni in locatii din arealul a 10 de orase/judete mentionate in lista de mai sus.
Mentionam faptul ca oferta financiara trebuie sa cuprinda elementele din tabelul de mai jos, pentru oferta globala,
dar si o detaliere pentru fiecare tip de panou per locatie in parte cu specificatiile tehnice aferente:

SERVICII

TARIF UNITAR

Valoare totala

Valoare
cu
TVA

1 - Servicii
imprimare
afisaje
publicitare
stradale
2- Servicii de
montaj afisaje
publicitare
stradale
3- Servicii
inchiriere
spatiu de afisaj
publicitar
VALOARE TOTALĂ OFERTĂ

Plata contractului se va face esalonat in mai multe transe astfel:
1. Plata serviciilor de imprimare a afiselor publicitare, va fi realizata dupa ce Prestatorul va pune la
dispozitia Beneficiarului un proces verbal de receptie a acestora. Vor fi specificate marimea
acestora si locatia finala unde vor instalate. Modelul procesului verbal va fi pus la dispozitie de
catre Beneficiar.
2. Plata serviciilor de montaj al afiselor publicitare, va fi realizata dupa ce Prestatorul va pune la
dispozitia Beneficiarului un proces verbal de receptie a montajului. Vor fi specificate locatiile
panourilor montate si data montajului. Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului si cel putin
cate o fotografie a afisajului respectiv din care sa fie perceput si amplasamentul acestuia. Modelul
procesului verbal va fi pus la dispozitie de catre Beneficiar.
3. Plata lunara a serviciilor de chirie pentru spatiile publicitare pentru luna in curs. Factura va fi emisa
pentru toate cele 20 de afisaje separat evidentiate in factura.
Nota: proiectul FAMI/16.01.02 beneficiază de finanţare din fonduri europene nerambursabile, iar contractul de
finanţare impune anumite limitări cu privire la modalitatea de bugetare a proiectului, de care se va tine cont cu
strictete pe parcursul implementarii acestuia. Acest tip de finantare nu permite plati in avans.
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Anexa - Motive de excludere la procedura
Operatorii economici vor completa Documentul European de Achizitie Unic (DUAE)-declaratie pe proprie raspundere prin
care declara ca nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute in Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu
referire la:
- constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
- infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
- acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
- spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau
finanţarea terorismului, prevăzută de art.36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
- traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
- fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27
noiembrie 1995.
- aflarea în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii conform art. 164 lit b) din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
- încălcatrea în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui
contract de achiziţii sectorial sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile conform art. 164 lit g) din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice
-îndeplinirii obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiile bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit
- intrarii în procedura de insolventa sau in lichidare, în supraveghere judiciară sau in incetarea activitatii;
- stabilirii, printr-o decizie a unei instante judecatoresti s-au a unei unitati administrative, vinovat pentru comiterea unei abateri
profesionale grave care îmi pune în discuţie integritatea
- incheierii cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de
achizitie in cauza
-aflarii intr-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- participarea la pregătirea procedurii de atribuire si acest lucru nu a condus la o distorsionare a concurenţei;
-incalcarea in mod grav sau repetat a obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, si nu s-a
ajuns la ncetarea anticipată a respectivului contract, la plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile
prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau
judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens;
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- documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere
autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al
persoanei semnatare;
- in cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, In cazul in care persoana
care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,), se va atasa o
împuternicire pentru acesta.
In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,
fiecare sustinator are obligatia de a prezenta DUAE
Certificatele de atestare fiscalã (datorii la bugetul consolidat general si bugetul local ) din care sã reiasã ca ofertantul nu are
datorii scadente.
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FORMULARE

Aceasta sectiune contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor
care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor
depuse.
Fiecare candidat / ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura de achizitie organizata are obligatia de a
prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.
Formular nr. 1 – Model scrisoare de inaintare
Formular nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016
Formular nr. 3 - Formular de oferta servicii
Formular nr. 4 - Model solicitare de clarificari
Formular nr. 5 – Model formular contestatie
Formular nr. 6 – Model Contract de furnizare
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Formular nr. 1 – Model scrisoare de inaintare

OFERTANT

Inregistrat la sediul achizitorului

_____________________________

nr.________data___________ora_____

(nume, prenume, adresa/ denumire,
sediu, tel., fax )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ____________________________________________ (denumirea entitatii contractante si adresa completa).

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de ___________ (denumire
procedura) pentru atribuirea contractului _________________________________________ (denumirea contractului de
achizitie), _______________________________________ (denumirea/numele ofertantului) va transmite alaturat urmatoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ___________

Cu stima,
Ofertant,
...................................
(semnatura autorizata )
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Formular nr.2

OPERATOR ECONOMIC
………………………………………….

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a).................................................. ………….(numele operatorului economic -persoana juridica), in calitate de
ofertant/candidat/concurent/tert sustinator la procedura de ............................... pentru achizitia de
…………………………………………………………………, la data de .................................. , organizata de …………
...................................., Str........, nr. ........., loc. ......................., jud. ..................., declar pe proprie raspundere ca, nu am membri
in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare, nu am actionari ori asociati persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv si nu ma aflu in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie
in cadrul Beneficiarului achizitor.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca Autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul in declaratii.
Persoane cu functii de decizie din cadrul achizitorului si informatii privind persoanele cu atributii in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire a contractului: ………………………………….
……………………………….
(Numele si prenumele/Functia)
……………………………….
(Numele si prenumele/Functia)

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizata )

Data completarii
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Formular nr. 3 – Formular de oferta servicii
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ...................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ....................................................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus
mentionata, sa furnizam servicii de imprimare, montaj si inchiriere spatiu afisaj publicitar stradal.

SERVICII

TARIF UNITAR

TIP AFISAJ
PUBLICITAR

BUCATI/LUNI

LOCATIE
PROPUSA

Valoare totala fara
TVA

Valoare
cu
TVA

1 - Servicii
imprimare
afisaje
publicitare
stradale
2- Servicii
de montaj
afisaje
publicitare
stradale
3- Servicii
inchiriere
spatiu de
afisaj
publicitar
stradal
VALOARE TOTALĂ OFERTĂ
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam serviciile in conformitate cu cerintele
minime prevazute in caietul de sarcini, prezenta oferta si cele agreate in comun cu beneficiarul.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........... zile, (durata in litere si cifre) respectiv pana la data
de ..................... (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi, si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, acceptam conditiile achizitorului
si anume ca sumele din documentatia de achizitie sunt sume maximale, achizitorul avand dreptul sa achizitioneze servicii de o
valoare mai mica, aceste sume nefiind insa mai mica de 80% din valoarea contractului de achizitie.
5. Precizam ca depunem/nu depunem oferta alternativa.
6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta primita.
Data _____/_____/_____
..............................................................................., (nume, prenume si semnatura),
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in calitate de .......................................................................... legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
................................................................................................. (denumirea/numele operatorului economic).
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Formular nr. 4 – Model solicitare de clarificari

SOLICITARI DE CLARIFICARI

Catre,
_________________________________
(denumire achizitor)

Referitor la procedura de ____________________ (tip procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica
___________________ cod CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:
…………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………. .

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctual dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu considerate,
________________________
____________________________
(adresa)
………………………………………
(semnatura autorizata)
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Formular nr. 5 - Model formular contestatie
Antet/contestator
………………………….

CONTESTATIE

Subscrisa ………………………….cu sediul in…………………cod unic de inregistrare…………………………reprezentata
legal prin…………………………………in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de
……….organizata de autoritatea contractanta ……………………………..avand sediul in……………………………..
Contest decizia autoritatii contractante………………………………………pe care o consider nelegala.
Motivele care stau la baza contestatiei sunt :
-

In fapt…………………………………………..

-

in drept :……………………………………….

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba ;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Semnatura/stampila
reprezentat legal
(nume/prenume in clar)
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Formular nr. 6 – Model contract de furnizare

Contract de furnizare
nr.______________data_______________

1. Partile contractante
1. 1. ......................................................................... denumirea autoritatii contractante adresa ............................................
................................................. telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare ................................. cod fiscal
................................... cont ............................................................................... reprezentata prin ………….
............................................................................................. .(denumirea conducatorului), functia ……………………. in calitate
de achizitor, pe de o parte,
si
1.2. ……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresa ........................
........................................... telefon/fax .............................................. numar de inmatriculare ...................................... cod fiscal
................................... cont ............................................................................... reprezentata prin ………….
............................................................................. (denumirea conducatorului), functia.............................................. in calitate de
furnizor, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul,
asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin
furnizorului prin contract;
e. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
f. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila si inevitabila, care se
afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice
versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului
4.1. – Obiectul contractului constă în prestare de servicii privind…………………, in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini si ofertei prestatorului nr………………………, anexe la prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de furnizare de servicii.
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4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor accesorii prestate, platibil furnizorului de catre
achizitor este de ................... lei (TVA inclus).
4.4. – Achizitorul isi rezerva dreptul de a comanda produse de o valoare mai mica decat cea contractata si specificata la punctul
4.3, in functie de necesitatile beneficiarilor proiectului „Sunt un strain, pana ma cunosti” – FAMI 16.01.02, aceasta valoare
neputand insa sa fie mai mica de 80% din valoarea totala a produselor contractate.
4.5. Plata facturilor se va efectua prin transfer bancar, in maxim 3 zile lucratoare de la prestarea si receptionarea serviciilor prin
procese verbale semnate de catre Prestator. Nu se accepta plati efectuate in avans.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. zile/luni, adica de la data de .......................... pana la data de ………............... .
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele anexa ale contractului sunt (cel putin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;
7. Obligatiile principale ale furnizorului
7.1 – Furnizorul se obliga să presteze serviciile care vor face obiectul prezentului contract în conditiile precizate in caietul de
sarcini, anexă la contract, si asumate in oferta nr. ................/...................., ce face parte integrantă din prezentul contract.
7.2- Furnizorul se obliga sa furnizeze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.
7.3 - Furnizorul se obliga sa furnizeze solutii pentru serviciile care urmeaza sa fie oferite in perioadele/la datele propuse si
agreate, prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
7.4 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie si/sau
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din
respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
8. Obligatiile principale ale achizitorului
8.1- Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.
8.2- Achizitorul se obliga sa receptioneze servciile in termenele convenite.
8.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre
acesta.
8.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul
de a sista livrarea serviciilor.
9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1%
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1%
pentru fiecare zi de intarziere, pina la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate
de a considera contractual reziliat de drept/de a cere rezilierea/rezolutiunea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o
compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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Clauze specifice
10. Receptie
10.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
oferta prestatorului si din caietul de sarcini.
10.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
10.3 Receptia serviciilor prestate se efectuează la predarea acestora, pe bază de proces-verbal de receptie, semnat de
reprezentantii mandatati ai părtilor, proces-verbal în care se va consemna îndeplinirea tuturor obligatiilor asumate de prestator
prin contract si prin caietul de sarcini.
11. Subcontractarea
Declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care serviciile ce urmează a
fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora poate fi facuta in conditiile
art. 150 si urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorin maxim 3 zile de la
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
12. Servicii
12.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor,
fara a modifica pretul contractului.
12.2.- Furnizorul are obligatia de a presta serviciile aferente, in perioada de timp convenita prin prezentul contract, cu conditia ca
aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligatie de garantie asumata prin contract.
13. Modificari ale contractului
13.1. Derularea şi finalizarea contractului/ trebuie să se încadreze în perioada de implementare a contractului de finanţare, în
limitele bugetare stabilite pentru proiectul „Sunt un strain, pana ma cunosti” FAMI/16.01.02.
Modificarea contractului/contractelor de achiziţii încheiate de Achizitor este permisă cu respectarea următoarelor condiţii:
f. parcurgerea procedurilor specifice FAMI in ceea ce priveste transferurile bugetare
g. Modificările contractului/comenzii pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului;
h. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;
i. Prin actul adiţional nu se pot face modificari care determină modificări ale descrierii serviciilor respective;
j. Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel încât implementarea şi plăţile
finale să poată fi realizate înaintea expirării contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Contractanta.
13.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
14. Forta majora
14.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
14.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada
in care aceasta actioneaza.
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
14.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
14.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in
maximum 15 zile de la incetare.
14.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.
15. Incetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la încheierea evenimentului si odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de părţile contractante;
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b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută necorespunzător obligaţiile contractuale. Rezilierea
va opera de plin drept, fără nici o altă formalitate, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei
judecătoreşti;
16. Solutionarea litigiilor
16.1 - Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
16.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.
17. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana.
18. Comunicari
18.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
18.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
19. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .......................... prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. (se
precizeaza data semnarii de catre parti)
Achizitor,
................................
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)
LS

Furnizor,
..............................
LS

