Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.”
Cod SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983

Anunț de publicitate prin achiziționarea serviciilor privind organizarea de evenimente în
cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A. Co. R. - cod
SIPOCA 238/cod MySMIS 111983.
Asociația Comunelor din România, în calitate de autoritate contractantă și de beneficiar al
proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A. Co. R. , intenționează să
achiziționeze în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice coroborat cu prevederile art. 43 alin (1) și (2), din HG 395/2016
următoarele, servicii de organizare evenimente Cod CPV:








Cod CPV 55100000-1 - SERVICII HOTELIERE,
Cod CPV 55110000-4 - SERVICII DE CAZARE LA HOTEL,
Cod CPV 55300000-3 - SERVICII DE RESTAURANT ŞI DE SERVIRE A
MÂNCĂRII,
Cod CPV 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile.
Valoarea estimată este de: 131.813,33 fără TVA
Sursa de finanțare: Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT
A.Co.R., cod SIPOCA 238/cod MySMIS 111983.
Durata: 3 luni și jumătate, dar nu mai târziu de 18 decembrie 2019.

Cerințe privind participarea/Cerințe de calificare
Cerința nr.1
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în
situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Documentele justificative care probează îndeplinirea cerințelor din lege sunt
 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local,
buget de stat etc.) la momentul prezentării:
a. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administrația
Finanțelor Publice – copie„conform cu originalul”;
b. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane
juridice, emis de Direcția Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei – copie „conform cu
originalul”;
 cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce
au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă
din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din
Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 alte documente edificatoare, după caz.
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Nota
Persoana juridica străina are obligația de a prezenta documentele prevăzute la cap. I. In
cazul documentelor prevăzute mai sus, se vor prezenta documente similare, emise de către o
entitate competenta din tara unde își are sediul, însoțite de traducere in limba romana.
Cerința nr.2
2.Persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu
putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor
implicați în procedură din partea acestuia din urmă:
Emil DRĂGHICI – Președinte;
Ghiorghe BUTE - secretar general;
Mariana GÂJU - prim-vicepreședinte;
Valeria DASCĂLU - vicepreședinte - Regiunea de Dezvoltare Nord - Est
Ion DUMITRU - vicepreședinte - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia ;
Ion STOICAN - vicepreședinte - Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia;
Ovidiu COLCERIU - vicepreședinte - Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest ;
Eugen ION - vicepreședinte - Regiunea de Dezvoltare Sud - Est
Ionel CURUȚI - vicepreședinte - Regiunea de Dezvoltare Vest
Gheorghe DĂMIAN - vicepreședinte - Regiunea de Dezvoltare Centru
Ștefan MOSCU - secretar - Regiunea de Dezvoltare Sud - Est
Mircea-Ion ROVINAR - secretar - Regiunea de Dezvoltare Vest
Sorin-Marian GÎNGĂ - secretar - Regiunea de Dezvoltare Nord - Est
Adrian DUMITRU - secretar - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
Gheorghe-Florin TIUTIU - secretar - Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia
Ioan GÂRBACEA - secretar - Regiunea de Dezvoltare Centru
Csaba BONCIDAI - secretar - Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest
Paul-Mihai-Nicu PRECUP - secretar - Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov
Ștefan MOISE - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud - Est
Marian MUȘAT - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
Paul CRISTEA - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud - Est
Valentin-Dumitru-Ioan IVAN - membru - Regiunea de Dezvoltare Centru
Vasile-Dumitru DAN - membru - Regiunea de Dezvoltare Centru
Marcel VANCU - membru - Regiunea de Dezvoltare Centru
Gheorghe MARIN - membru - Regiunea de Dezvoltare Centru
Valentin MANEA - membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Est
Vasile COZAN - membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Est
Benoni MORUZI - membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Est
Neculai MORARU - membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Est
Nicolae PANDEA - Membru - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
Dorinel SOARE - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
Eugen ȘOAVĂ - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
Victor-Alexandru DUMITRU - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
Benone RABABOC - Membru - Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
Achim-Daniel BĂLUȚĂ - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia
Silviu-Dorel PREDUȘ - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia
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Gheorghe EPURE - membru - Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia
Letiția STOIAN - membru - Regiunea de Dezvoltare Vest
Nicolae BEG - membru - Regiunea de Dezvoltare Vest
Ioan ȘORA - membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest
Romeo-Daniel FLORIAN - Membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest
Emilian-Gheorghe POP - membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest
Dumitru-Dorel POP - membru - Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest
Sergiu ȚÂRA - Președinte executiv
Adrian-Constantin MIROIU-LAMBA - Director general adjunct
Marius GUBERNAT - Director,direcţia comunicare şi relaţii publice
Mihaela CĂLIN - Director economic
Corina - Alexandra GHEORGHE – Şef birou/serviciu relaţii internaţionale;
Alexandra-Mihaela ȘERBAN – Gestionar
Alexandru CUCU - Manager tehnologia informaţiei şi comunicaţiei
Ana-Maria CADAR - Specialist resurse umane
Adriana-Adelina PREDA - Secretar administrativ
Andra TOTOLAN - Secretar administrativ
Cătălin Daniel DUMITRICĂ - Administrator/reprezentant legal, furnizor activităţi de
achiziţie auxiliară. Persoană implicată în procedura de atribuire.
Nota
Documentele care atesta neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
sunt: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.60 din Legea nr. 98/2016 –
se va completa Formularul aferent din secțiunea formulare. Documentele emise in alta limba
decât limba romana trebuie sa fie însoțite de traduceri autorizate in limba romana; În cazul în
care exista incertitudini în ceea ce privește situația personala a respectivilor
candidați/ofertanți, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informații
de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute.
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Cerința nr.1
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în
condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal
constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și
faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul
contractului.
Documentele care atesta îndeplinirea cerinței sunt:
I. Pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comerțului din București sau al
județului unde firma își are sediul, privind date de identificare ale societății; filiale; sucursale;
puncte de lucru; administratori; reprezentanți; împuterniciți; durata societăți;
asociați/acționari; obiect activitate (COD CAEN) etc.
II. Pentru persoane juridice străine:
3

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din
Fondul Social European

Proiectul „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT A.Co.R.”
Cod SIPOCA 238/ SMIS2014+ 111983

1. Documente edificatoare care să dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Nota:
1.Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente
echivalente emise în tara de rezidenta, va fi prezentat de către toți participanții la procedura
de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător);
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mențiunea
„conform cu originalul”, iar informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie
reale / actuale la momentul prezentării.
3. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul
Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfășoare activitățile
aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul persoanelor fizice
autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte documente echivalente din care sa
rezulte competenta acestora de a realiza activitățile care fac obiectul prezentului contract.
5. Oferta depusă trebuie să cuprindă:
Documente de calificare
Propunere tehnică
Propunere financiară
6. Criteriul de atribuire – Prețul cel mai scăzut
7. Data limită de depunere a ofertelor: 05.09.2019, ora 12.00, la sediul Asociației Comunelor
din România Strada Argentina Nr.33, Sector 1, București.
8. Data de deschidere a ofertelor: 05.09.2019, ora 13.00, la sediul Asociației Comunelor din
România Strada Argentina Nr.33, Sector 1, București.
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Caiet de sarcini
1. Sesiune de instruire: 17-20 septembrie 2019 (perioada estimată)
Locație – Poiana Brașov
Servicii solicitate:
Servicii de organizare a sesiunii de instruire cu 3 grupe.
 Cazare: 57 pers * 230 lei * 3 nopti = 39.330 lei cu TVA inclus;
 Mese: 57 pers * 100 lei * 3 zile = 17.100 lei cu TVA inclus;
 Pauza de cafea: 57 pers * 40 lei* 3 zile = 6840 lei cu TVA inclus;
 Sala 65 pers: 1.500 lei cu TVA inclus;
 Sali (2) de 25 pers: 1002 lei cu TVA inclus;
 Total pe sesiunea de formare este de 65.772 de lei cu TVA inclus (TVA 5%).
2. Organizarea a 15 workshop-uri: septembrie – decembrie (perioadă estimată), în
locații ce urmează a fi stabilite ulterior și anunțate cu cel puțin 1 săptămână înainte.
Servicii solicitate:
Organizarea celor 15 workshop-uri pentru 28 de persoane, în medie, per sesiune; servicii
organizare sesiuni instruire, cost per eveniment:
 cost închiriere sala si dotari - 300 lei cu TVA inclus,
 dejun - 28 persoane * 1 zi * 50lei cu TVA inclus,
 pauza de lucru tip cafea 5 lei * 28 pers. cu TVA inclus
 Suma per workshop – 1900 lei fără TVA, 1995 lei cu TVA;
 TOTAL: 28.500 lei fără TVA, 29.925 lei cu TVA.
3. Întâlnirea celor 4 Comisii de specialitate ale ACoR, la care participa 40 persoane,
membre ale acestor comisii (1 zi): săptămâna 28 octombrie – 1 noiembrie (perioadă
estimată)
Loc de desfășurare: București
Servicii solicitate:
 Cazare: 10 pers * 230 lei * 1 noapte = 2300 lei cu TVA inclus;
 Mese: 10 pers * 100 lei * 1 zi = 1000 lei cu TVA inclus;
 Pauza de cafea: 10 pers * 40 lei* 1 zi = 400 lei cu TVA inclus;
 Sala: 300,5 lei cu TVA inclus.
 Total pe comisie de specialitate este de 4.000,5 de lei cu TVA inclus, total per
activitate 16.002 de lei cu TVA inclus (TVA 5%).
4. Conferință finală (1 zi): săptămâna 9-13 decembrie – Perioadă estimată
Servicii solicitate:
Organizare conferință de închidere proiect și promovare rezultate; servicii organizare conferință:




cost închiriere sala si dotări - 500 lei cu TVA inclus;
1 noapte cazare și cină * 300 lei * 60 persoane cu TVA inclus;
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pauza de lucru tip cafea * 10 lei * 100 pers cu TVA inclus;
pauza de lucru tip dejun * 50 lei *100 de persoane cu TVA inclus;
Echipament sonorizare - 2205 lei cu TVA inclus.
Total eveniment: 26.705 lei cu TVA, 25.433,33 lei fără TVA
Evenimentul va fi organizat în București și va avea drept participanți, pe lângă
reprezentanții comunelor membre ale A.Co.R. care vor avea cazare și reprezentanți ai
administrației centrale, societății civile si Parlamentului.

Notă:
 Propunerea financiară va fi structurată astfel încât să fie evidențiate în mod clar
costurile pentru fiecare eveniment. Operatorii economici pot oferta pentru toate sau
doar pentru o parte dintre evenimentele solicitate de către autoritatea contractantă.
 În cadrul propunerii financiare vor fi detaliate cu exactitate costurile pentru fiecare
participant/activitate prestate/eveniment, conform descrierii puse la dispoziție de către
autoritatea contractantă.
 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achita/plăti doar evenimentele care
vor avea loc, ținându-se cont de costurile ferme și fixe ofertate de către operatorii
economici, precum și de numărul final de participanți la evenimente.
 Având în vedere dinamica proiectului, există riscul ca la finalul contractului, suma
achitată de către autoritatea contractantă să fie mai mică decât valoarea contractului.
 Prețul ofertat nu trebuie să depășească valorile maximale prevăzute în cadrul
bugetului proiectului pentru fiecare participant, respectiv pentru fiecare eveniment.
 În situația în care prețul ofertat depășește valorile comunicate de către autoritatea
contractantă pentru fiecare eveniment/participant, oferta va fi declarată neconformă.
 Toate serviciile solicitate/eveniment vor fi prestate în cadrul aceluiași hotel/structură
de cazare.
 Structura de cazare/hotelul trebuie să aibă minim 3 stele.
Achizitor,
Asociaţia Comunelor din România
Președinte executiv
Manager de proiect
Adrian Constantin Miroiu - Lamba
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ÎMPUTERNICIRE
Noi_______________________________(denumirea/numele ofertantului), având sediul social
în___________________________________
(adresa
completă),
telefon
_____________,
fax
________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________, CUI
______________, reprezentată legal prin _______________________________( nume, prenume) în calitate de
____________________(funcţie)
IMPUTERNICIM
Prin
prezenta
pe
dl./d-na____________________________________
domiciliat(a)
în
_______________________________________________________(adresa completă) care se legitimează cu
B.I./C.I. seria _____ nr.___________, CNP ___________________, eliberat
de
___________________, la data de _____________, având funcţia de ___________________________, să ne
reprezinte
la
procedura
de
________________________,
organizată
de
____________________________________________
în
scopul
atribuirii
contractului
de
_____________________________________.
În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
procedura de ________________________________;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul
şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data
____________

Denumirea mandantului
S.C. ______________________________
reprezentată prin
_____________________________
Semnătura_______________
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ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53, Legea nr. 98/2016.
1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________reprezentată prin..............................., în calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... (denumire entitatea
contractantă)pentru atribuirea contractului /acordului cadru...........................................................(obiectul
contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza încomun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractuluide achiziţie publică
este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizareabeneficiilorsaupierderilorrezultatedinactivităţilecomunedesfăşurate de asociaţi se va efectua
proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire
şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind
câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei
comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului
de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii
ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4.3 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei ca fiind responsabilă cu
contabilitatea asocierii, colectarea cheltuielilor şi a veniturilor asocierii, obligaţia de a emite facturi către
Beneficiar, denumită asociat administrator.
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate
de către instanţa de judecată competentă.
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8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:
______________________
(denumire entitatea contractanta)
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.
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Ofertant
__________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE
Către _________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Subsemnatul.................................................(nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului/ofertantului asociat), în
nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile acordului cadru/contractului publicat în cadrul
prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
Data: ____________________________________
__________________________, în calitate de ____________________,
(Nume şi prenume)
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _________________________________
(denumire/ nume operator economic)

__________________________________
(nume şi prenume, semnatură şi ştampila)
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Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul_______________, reprezentant imputernicit al ___________________,
(nume, prenume)(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul
anexat sunt reale.
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, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai _______________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Nr.
Crt.

Denumire subcontractant

Partea/partile din contract ce
urmeaza a fi sub contractate (se
vor preciza activitațile ce vor fi
îndeplinite de subcontractanți)

Acord subcontractor cu
specimen de semnatura

Data completarii __________

Operator economic,
________________
(Nume prenume reprezentant / functia/ semnatura autorizata)
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ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………
La contractul de achiziție publică nr……/…….. încheiat intre _________ privind execuția __________
(denumire autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in _______________________________,
reprezentata prin __________________ Director General si ______________ Director Economic, denumita in
cele ce urmeaza contractant general
(adresa ,tel., fax)
si
S.C. _____________________ cu sediul in __________________, reprezentata prin __________________
(adresa, tel. ,fax)
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 ______________ executate in perioada respectiva.
( valoare lucrari, produse, servicii)
- plata ____________ se va face in limita asigurarii finantarii ___________de catre beneficiarul _______
(lucrari, produse,servicii)
( lucrari, produse, servicii)
(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de prestare/executie a ______ este in conformitate cu contractul, esalonata conform graficului
anexa la
(lucrari,produse,servicii) contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal
incheiat la terminarea _____.
(lucrarilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.
3. Alte dispozitii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________ si neincadrarea din vina subcontractantului,
( lucrari, produse, servicii)
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)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plati 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)
12
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
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OFERTANT
…………….
Denumire operator economic

Nr. ________ / _____

SOLICITARI DE CLARIFICARI
Către,
_________________________________
(denumire entitatea contractantă)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de
(tip procedura)
achiziţie publică ______________________________________________________
___________________________________– COD CPV ________________, vă adresăm următoarea solicitare
de clarificări cu privire la:

1. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
3.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să ne prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la
aspectele menţionate mai sus.
Cu consideraţie,
S.C.____________________

14
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OPERATOR ECONOMIC
______________________________
(denumirea, adresa, nr. telefon, fax, etc )

DENUMIREA ȘI DATELE DE IDENTIFICARE
ALE
OFERTANȚILOR, OFERTANTILOR ASOCIATI, SUBCONTRACTANTILOR SI TERTILOR
SUSTINATORI
Titlul contractului: ............................
Subsemnatul .................................................... ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ terț
susținător,
reprezentant
legal
al...............................................................
………………………...................................... (denumirea/ numele ofertantului/ ofertantului asociat/
subcontractantului/ tertului sustinator), declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Data completării..........................

Nr.
Crt.

Denumire
operator
economic

Calitatea
(ofertant/
Ofertant asociat/
subcontractant/
terț susținător)

Cod unic de
înregistrare
(CUI)

Nr. de
înregistrare
de la Oficiul
Registrului
Comerțului

Adresa

Telefon/Fax

Operator economic,
(semnătură autorizată)
În conformitate cu prevederile Legea nr. 98/ 2016 ), entitatea contractantă publică prin mijloace
electronice denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terţului
susţinător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de
participare/ofertelor, cu excepţia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.

OFERTANTUL/TERT SUSTINATOR/
SUBCONTRACTANT
____________________
(denumirea/numele)
15
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DECLARATIE
1. Subsemnatul…… reprezentant imputernicit al ______________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului/tertului
sustinator/subcontractant)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna
dintre situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca entitatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor
care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta,
competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
entitatii
contractante
__________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar
(denumirea si adresa entitatii contractante)
In legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii ......................
Ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)
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OFERTANTUL/TERT SUSTINATOR/
SUBCONTRACTANT
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
1. Subsemnatul…… reprezentant imputernicit al ______________________________________,
(denumirea/numele si
sediul/adresaofertantului/tertuluisustinator/subcontractant)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna
dintre situatiile prevazute la a art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca entitatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor
care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitate anoastra, precum si experienta,
competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
entitatii
contractante
__________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar
(denumirea si adresa entitatii contractante)
In legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ____________________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii ......................
Ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)
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Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SI PROTECŢIA MUNCII
Subsemnata/ul, reprezentant legal / împuternicit (se taie ceea ce nu corespunde) al
……………………….. (denumirea ofertantului), declar pe proprie răspundere că ne angajăm să prestăm
serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de
muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în prețul de ofertă costul pentru
îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării:

Ofertant
……….………………………..
(numele semnatarului în clar, semnătura autorizată şi ştampila)
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OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
1.
Subsemnatul, .............(numele şi prenumele în clar ale persoanei semnatare) ...........
reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) ............în calitate de ofertant la
achiziția directă pentru autoritatea contractantă Asociaţia Comunelor din România, în vederea atribuirii
contractului de organizare evenimente declar pe propria răspundere şi confirm prin depunerea de ofertă în cadrul
prezentei proceduri de achiziţie, următoarele:
a) sunt de acord cu cerinţele impuse de autoritatea contractantă prin documentaţia descriptivă şi le
voi respecta pe toată perioada de derulare contractului de prestare servicii de organizare evenimente.
b) am capacitatea de a presta serviciile solicitate cu respectarea tuturor cerinţelor din Caietul de
Sarcini si documentaţia de atribuire. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a onora toate solicitările
autorităţii contractante privind serviciile solicitate.
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal conform
cărora „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în
vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă”.
Data completării ......................
_______________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume, prenume,semnătura, ştampilă)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic
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OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ
Către: Asociaţia Comunelor din România, Bucureşti, str. Argentina Nr.33, București
Domnilor,
1. Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm servicii de
organizare evenimente şi servicii hoteliere acolo unde este cazul, pentru un tarif de serviciu (TS) de
___________________lei / respectiv preţ total de --------------------, plătibil în lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
conform propunerii tehnice.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ………..zile (durata in litere si
cifre)
respectiv până la data de …………………………, (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie
pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea şi semnarea contractului aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5.Alaturi de oferta de baza nu depunem oferta alternativa.
6. Am înţeles si consimţim ca, in cazul in care oferta noastră este stabilită ca fiind caştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie in conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Data _____/_____/_____
_______________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume, prenume,semnătura, ştampilă)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului econom

Anexa la formularul de oferta
Nr
.
crt
.

Dest
inaţi
i

Evenime
nte

U/M

Preţ ( se va
completa de
către fiecare
operator
economic în
parte.

Preţ unitar pe componente
TS
(Tariful
de
servicii)

Valoarea
ofertată (lei, fără
TVA)

1
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CLAUZE CONTRACTUALE
nr. ________ data _________
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, și în baza procedurii de achiziţie “procedură
simplificată” organizată la data de _________, între:
1.PĂRŢILE CONTRACTANTE:

1.1ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în comuna Vulcana - Băi,
strada Vlad Ţepeş, nr. 18, judeţul Dâmboviţa, România, tel: 0245.230890, fax: 0245.230904,
poştă electronică: acor@acor.ro, primar@vulcanabai.ro, cod de indentificare fiscală
10747683, având cont IBAN RO92 BRDE 445S V304 8638 4450, deschis la deschis la BRD
Victoria Bucureşti, reprezentantă legal de Emil DRĂGHICI, având funcţia de Preşedinte, în
calitate de Achizitor, pe de o parte
şi

1.2..……... ................ ........................... ……………. denumire operator
economic , adresă sediu ………………… .....................................................................
telefon/fax .................................. număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal
................................... cont (trezorerie, bancă) ................................................... reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea
conducătorului) funcţia..............................................., în calitate de Prestator
în condiţiile în care părţile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare.
2. DEFINIŢII
2.1.În cadrul prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - contract cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în
scris între unul sau mai mulţi operatori economic şi una ori mai multe autorităţi contractante,
care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) achizitor şi prestator părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
c) servicii – activităţi a căror prestare face obiectul prezentului contract;
d)) tariful de servicii (TS) – valoarea comisionului pentru prestaţiile de servicii pe care
operatorul economic îl va putea percepe pe întreaga durată a contractului, exprimată ca
valoare fixă, în lei. În scopul respectării principiului transparenţei şi tratamentului egal al
tuturor ofertanţilor, cuantumul tarifului de serviciu (TS) este menit să acopere cheltuielile pe
care operatorii economici le-au efectuat cu prilejul prestării serviciilor în cauză. Astfel, tariful
de serviciu trebuie să fie apt a susţine prin sine însuşi, din punct de vedere economic,
activitatea agenţilor economici, legată de executarea contractului;
e) 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
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eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
o) zi – zi calendaristică;
p) 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 CONTRACTULUI

Art.4.1 - Scopul contractului îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractul de prestări servicii ce urmează a fi atribuite.
Art.4.2. Prestatorul se obligă să presteze servicii de organizare evenimente, conform
cerințelor din cadrul caietului de sarcini.

5. DURATA CONTRACTULUI

Art.5.1.Durata prezentului acord-cadru este de .................... luni, respectiv de la data semnării
de către toate părţile semnatare _________ până la ________.
6. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

Art.6.1. Preţul total al serviciilor este de.......... fără TVA, din care valoarea Tarifului de
serviciu (TS) inclus de către operatorul economic în propunerea financiară, este de ...........
7. AJUSTAREA PREŢULUI UNITAR
Art.7.1. Preţul unitar al serviciilor este ferm şi fix
contractului

pe toata perioada de valabilitate a

8.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Art.8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în
documentaţia de atribuire
Art.8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de organizare evenimente la standardele şi
performanţele cuvenite angajamentului asumat potrivit cerinţelor caietului de sarcini şi în
conformitate cu propunerea tehnică şi financiară, anexă la contract.
Art.8.3. Prestatorul are obligaţia de a furniza achizitorului informaţii cu privire la destinaţia
solicitata, condiţiile de modificare a datelor de zbor.
Art. 8.4. Prestatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea serviciilor solicitate de către
achizitor.
Art. 8.5 Prestatorul va aloca personal dedicat în relaţia cu autoritatea contractantă, pentru
îndeplinirea în bune condiţii a tuturor solicitărilor, respectiv:
a) minim o persoană responsabilă, pe toată durata de derulare a contractului;
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b) se vor prezenta numele, datele de contact (telefon, fax, tel. mobil, adresa de e-mail, etc.)
pentru persoanele care vor răspunde prioritar la solicitările autorităţii contractante pentru
informaţii, oferte;
c) Prestatorul va lua toate măsurile pentru ca personalul dedicat să răspundă cu promptitudine
şi profesionalism la toate solicitările achizitorului pentru îndeplinirea prevederilor prezentului
contract;
Art. 8.6. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
prevederile contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
Art.8.7. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
9.OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
Art.9.1. Achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi a
prezentului contract, să achiziţioneze servicii de organizare evenimente.
Art.9.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul
convenit, după realizarea cantitativă şi calitativă a serviciilor solicitate în condiţiile convenite
în prezentul contract.
Art.9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate, în baza facturilor fiscale
emise de către prestatori, in termen de 30 de zile de la primirea facturii.
10.PENALITATI. DAUNE INTERESE
Art. 10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reușește să își îndeplinească
obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului,
ca penalități, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,15% pentru fiecare zi de
întârziere din valoarea contractului, pana la îndeplinirea efectiva a obligațiilor si alte daune
interese ce decurg din neîndeplinirea conform standardelor profesionale si/sau a obligațiilor
contractuale.
Art. 10.2.In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la Cap. 6 din
contractul aflat in derulare, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, o suma reprezentand 0,15% pentru fiecare zi intarziere, din plata
neefectuata.
Art. 10.3.In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a oricareia din obligatiile
contractuale asumate de catreprestator,achizitorul este in drept sa solicite si daune-interese la
valoarea prejudiciului suferit de catreachizitor din faptul neexecutarii contractului aflat in
derulare de catre prestator. Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferita de catre achizitor si
beneficiul de care acesta este lipsit, precum de pierderile viitoare. La stabilirea prejudiciului
achizitorul va tine seama si de cheltuielile pe care acesta le-a facut, pentru evitarea sau
limitarea prejudiciului. Achizitorul va avea dreptul si la repararea prejudiciului nepatrimonial.
In cazul prejudiciilor viitoare, al carui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine, cuantumul
acestuia se va determina de catre instanta de judecata.
11.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
Nu este cazul.
12. REZILIERE. DENUNŢARE
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Art. 12.1.Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de catre una din parti da dreptul
partii lezate de a cere rezilierea prezentului contract de plin drept, fara interventia instantelor
de judecata si fara vreo alta formalitate, precum si de a pretinde daune-interese in cazul in
care considera necesar, pana la acoperirea prejudiciului creat. Rezilierea unilaterala a
contractului va fi notificata debitorului si ea va produce efecte in termen de 15 zile de la data
comunicarii ei.
Art.12.2. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in cazul aparitiei unor
circumstante obiective care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
Denuntarea opereaza si in conditiile art. 223 din Legea nr. 98/2016. Denuntarea unilaterala va
fi notificata prestatorului cu cel putin 15 zile inainte de data producerii ei.
Art.12.3. In cazul prevazut la art. 12.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
13. RASPUNDERE CONTRACTUALA
13.1. Orice neindeplinire a obligatiilor de catre oricare din parti constituie caz de culpa, caz in
care, partea afectata de neindeplinirea acelei obligatii poate sa invoce neexecutarea
contractelui si rezilierea/denuntarea/incetarea acestora,partea in culpa avand obligatia de a
plati daune interese.
14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Prezentul contract încetează de drept:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a
unor proceduri diferite, în raport cu anumite praguri valorice precizate în legislaţie;
14.2. Contractul poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al tuturor părţilor;
b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, prin notificarea emisă
de cealaltă parte şi cu un preaviz de 15 zile.
15. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
Art. 15.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, in afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
Art. 15.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă;
sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire;
sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
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Art. 15.3. Dezvăluirea oricarei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea
contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare
în vederea îndeplinirii contractului.
16. FORTA MAJORA
Art.16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Art.16.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
Art.16.3. 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.
Art.16.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a o notifica celeilalte
parti, in cel mult 48 ore de la producere si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in
vederea limitarii consecintelor.
Art.16.5. 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 plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
Art.16.6. Partea contractanta care a fost obligata/impiedicata sa-si execute obligatiile
contractuale, datorita unei situatii de forta majora, dupa incetarea acesteia va trebui sa-si reia
indeplinirea indatoririlor contractuale.
17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art.17.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate diligentele pentru a solutiona pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
Art.17.2. Pentru orice litigiu nascut din prezentul contract, instanta competenta este instanta
de la sediul achizitorului.
18. AMENDAMENTE
Art. 18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor, prin act adiţional.
Art. 18.2. Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 18.3. Contract va fi interpretat conform legilor din România.
19. COMUNICĂRI
Art. 19.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea contractului trebuie să fie
transmisă în scris.
Art. 19.2. Orice document scris trebuie înregistrat atat în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
Art. 19.3. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
20.DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art. 20.1. Documentele contractului sunt următoarele:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerile tehnice şi toate anexele lor;
c) Propunerile financiare
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d) Actele adiţionale, daca exista;
e) Diverse formulare – Anexe
21. DISPOZIŢII FINALE
Art. 21.1. Părţile garantează că reprezentanţii desemnati ale caror semnături apar mai jos au
fost şi sunt investiţi la data încheierii prezentului contract cu toata puterea juridică să semneze
acest contract.
Art. 21.2. Prezentul contract s-a intocmit şi semnat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte contractantă şi având aceeaşi valoare juridică.

Achizitor,
Asociaţia Comunelor din România
Președinte executiv
Manager de proiect
Adrian Constantin Miroiu - Lamba

Director economic
Mihaela CĂLIN
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