Nr. 3/5/21.03.2018

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Obiectul contractului:
Achiziționarea de servicii de informare și publicitate
Cod CPV 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate, 79342200-5 Servicii de promovare, 79341000-6 - Servicii de publicitate

MANAGER PROIECT
HAȚIEGANU DAN-ALEXANDRU

SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. INFORMAŢII GENERALE
I. 1) Achizitor
Denumire:
Adresa:
Localitate:

S.C. HR SPECIALISTS S.R.L.
STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 103, biroul 1, VOLUNTARI, ILFOV
VOLUNTARI
Cod poştal: 077190
Tara: ROMANIA

Persoana de contact: HAȚIEGANU DAN-ALEXANDRU
E-mail: d.hatieganu@hrs-outsourcing.com
Adresa/ele de internet: www.hrs-outsourcing.com

Telefon: +40 (0) 31 10 10 108
Fax: +40 (0)31 10 79 220

I. 2) Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

■ la adresa mai sus menţionată

între 8’00 şi 17’00
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data : 28.03.2018
Ora limită : 16:00
Adresa : sediul beneficiarului
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 29.03.2018
I. 3) Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţii
1.Denumire:
S.C. HR SPECIALISTS S.R.L.
Adresa:
STR. EROU IANCU NICOLAE, NR. 103, biroul 1, VOLUNTARI, ILFOV
Localitatea:
VOLUNTARI
Cod poştal: 077190
Tara: ROMÂNIA
E-mail:
d.hatieganu@hrs-outsourcing.com Tel: +40 (0) 31 10 10 108
Adresa internet: www.hrs-outsourcing.com
Fax: +40 (0)31 10 79 220
I. 4) Sursa de finanţare :
Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 ”Locuri
de muncă pentru toţi”, Prioritatea de investiții 8.iii „Activități independente, antreprenoriat și înființare
de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare”,
Operațiunea OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona
urbană”

II OBIECTUL CONTRACTULUI
II. 1) Descriere
II.1.1.) Denumire contract: Prestare servicii de informare și publicitate
II. 1.2.) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
Execuţie

□
□
□

Proiectare şi execuţie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate achizitor

□

Principala locație a lucrarii:

(b) Produse
Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cump. in rate

Combinaţii intre ele
Locul de livrare a produselor:

II. 1.3.) Procedura se finalizează prin:
Contract de achiziţie:

■

□
□
□
□
□
□

(c) Servicii
Categoria serviciului:

■

■

Servicii de informare și publicitate

■

Principalul loc de prestare al serviciului:
zona de implementare a proiectului

II. 1.4. ) Durata contractului de achiziţie: de la semnarea contractului si până la data de 31.12.2018
II. 2) Cantitatea
II.2.1. Conform specificațiilor și condițiilor menționate în caietul de sarcini

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1. Garanţia de participare

■
NU ■
NU

III.2 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după
caz)
III.2.1. Contract rezervat
III.2.2. Altele :

NU

■

IV: PROCEDURA
IV.1 Procedura selectată
Achiziție directă

■

IV.2 Legislaţia aplicată :
- Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 / 08.08.2016, privind aplicarea Procedurii competitive
aplicabile solicitanților / beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanțate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE
V.1 Situaţia personală a ofertantului
Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile
de conflict de interese, conform Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului României nr.
66/2011

■

Solicitat
V.2 Capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Solicitat

■

Persoane juridice / fizice străine
Solicitat

■

V.3 Capacitatea tehnică, profesională şi
financiară

CERINŢE MINIME OBLIGATORII
Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate
cu formularul 1 din Secţiunea III. Persoanele cu funcții de
decizie din cadrul achizitorului sunt Stephane Meuret
Damien Guy Paul, în calitate de Administrator și Hațieganu
Dan-Alexandru în calitate de Manager Proiect
CERINŢE MINIME OBLIGATORII:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului
sau Autorizaţie de funcţionare / certificat înregistrare /
echivalente – copie conform cu originalul. Ofertantul trebuie
să facă dovada faptului că are în lista de activităţi principale
sau secundare un cod CAEN în conformitate cu specificul
contractului ce va fi încheiat
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare
ori apartenenţă din punct de vedere profesional, din care să
rezulte competenţa persoanei juridice/fizice străine de a
furniza produsele / serviciile care fac obiectul prezentului
contract în statul de origine, legalizate şi traduse în limba
română.
CERINŢE MINIME OBLIGATORII:

IV. ELABORAREA OFERTEI
IV.1 Limba de redactare a ofertei
IV.2 Perioada de valabilitate a ofertei

Limba Română
30 de zile de la data deschiderii ofertelor

IV.3 Modul de prezentare a propunerii
tehnice
IV.4 Modul de prezentare a propunerii
financiare
IV.5 Prezentarea ofertei
a) adresa la care se depune oferta
b) data limită de depunere a ofertei
IV.6 Deschiderea ofertelor

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât
aceasta să respecte în totalitate cerinţele din caietul de
sarcini.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât
aceasta să respecte în totalitate cerinţele din caietul de
sarcini.
Prin poștă sau direct la sediul achizitorului, fax sau scanată
prin email până la data de 30.03.2018, ora 12:00.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
30.03.2018, ora 13:00, la sediul achizitorului.
Candidatul/Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi
proceduri :
a) să participe la două sau mai multe asocieri de operatori
economici;
b) să depună candidatura/oferta individuală şi la o altă
candidatură/ ofertă comună;
c) să depună ofertă individuală şi să fie nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.

V. CRITERII DE ATRIBUIRE
V.1 Preţul cel mai scăzut

■

VI. CONDIŢII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT
VI.1 Ajustarea preţului contractului

DA

□

NU

■

SECŢIUNEA II
CAIETUL DE SARCINI
Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și
financiară.
Cerinţele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se
abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini.
§1 CADRUL GENERAL
➢

Oferta va conține următoarele documente edificatoare:

o

Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
României nr. 66/2011 – Formular 1
Propunere financiară - elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini
Propunere tehnică - elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele caietului de sarcini
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau Autorizaţie de funcţionare / certificat înregistrare /
echivalente – copie conform cu originalul. Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că are în lista de activităţi
principale sau secundare un cod CAEN în conformitate cu specificul contractului ce va fi încheiat

o
o
o

➢

Omiterea vreunei informaţii solicitate în documentaţia de achiziţie reprezintă riscuri asumate de către ofertant care pot
avea drept urmare respingerea ofertei.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului „BonANTREPRENOR” este crearea unui ecosistem de afaceri de tip start-up, prin
promovarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu in Regiunea de dezvoltare Nord-Est. (Nota: prefixul “eco” din
expresia ecosistem se refera la domeniul economic, nu la ecologic).
In vederea realizarii optime a indicatorilor proiectului legati de formare antreprenoriala, creare de locuri de munca si
infiintare de noi afaceri, proiectul propus include un portofoliu amplu de activitati, adresate grupului tinta, din cele 6 judete –
Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui - aflate in Regiunea de dezvoltare Nord-Est. Acest ansamblu coerent de
activitati ale proiectului reprezinta baza pentru realizarea unei cresteri inteligente, durabile si incluzive – in regiunea Nord-Est.
1. Obiectivul Specific I (OS-I): Promovarea alternativei antreprenoriale prin informare, formare antreprenoriala 320
persoane, selectare planuri de afaceri si stagii de practica.
Acest obiectiv important al proiectului asigura baza infiintarii de 50 noi afaceri in Regiunea Nord-Est si va fi atins prin
indeplinirea secventiala a acelor 5 activitati, din etapa cadru de implementare I, adica:
I.1 - Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala si metodologia de selectie a grupului tinta si
planurilor de afaceri; I.2 - Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile de formare antreprenoriala; I.3 - Derularea
programului de formare antreprenoriala; I.4 - Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului; I.5 Efectuarea de stagii de practica. Aceste activitati asigura tranzitia catre obiectivul de baza al proiectului - Sprijinirea
implementarii a 50 planuri de afaceri.
2. Obiectivul Specific II (OS-II): Implementarea a 50 planuri de afaceri
Activitatile din etapa cadru de implementare II, contribuie la indeplinirea optima a acestui obiectiv de baza al proiectului: II.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanta/ mentorat;
II.2 - Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor; II.3 - Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor
finantate; II.4 - Decontarea de catre administratorul schemei a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri.
3. Obiectivul Specific III (OS - III): Monitorizare functionare si dezvoltare 50 afaceri Acest obiectiv final al proiectului va
fi atins prin indeplinirea activitatii III - Program de monitorizare in perioada de sustenabilitate.
Rezultatele proiectului
1. - 1 campanie de informare publica privind proiectul.
2. - 1 procedura/metodologie de selectie a grupului tinta;
- 320 persoane selectate;
- 1 anunt pe site-ul proiectului privind persoanele selectate;
- comunicari.
3. - 1 plan program de formare antreprenoriala pentru cursul de initiere “Competente antreprenoriale“, 1 plan program de
formare antreprenoriala pentru cursul de perfectionare “Competente antreprenoriale“ si 1 plan program de formare
antreprenoriala pentru cursul de initiere “Antreprenor in economia sociala“;
- 140 certificate absolvire curs de initiere „Competente antreprenoriale”;
- 140 certificate absolvire curs de perfectionare „Competente antreprenoriale”;
- 40 certificate de absolvire curs de initiere „Antreprenor in economia sociala”;
- 320 planuri de afaceri elaborate.
4. - 1 procedura/metodologie de selectie a planurilor de afaceri;
- 320 planuri de afaceri evaluate;
- 50 planuri de afaceri selectate pentru ajutor de minimis;

- 10 planuri de afaceri selectate pe lista de rezerva.
5. - 50 rapoarte de baza stagii practica;
- 10 rapoarte de rezerva stagii practica.
6. - 1 plan de mentorat si consiliere;
- 50 rapoarte de consiliere antreprenoriala;
- 1 eveniment invitat antreprenor de succes.
7. - 50 intreprinderi nou infiintate in mediul urban in regiunea Nord-Est;
- 100 persoane angajate.
8. - 1 metodologie de monitorizare;
- cate 50 tablouri saptamanale de bord;
- 1 raport integrat de monitorizare pentru cele 50 afaceri.
9. - 50 contracte de subventii;
- 1 dosar privind plata primei transe a sumelor acordate ca ajutor de minimis.
10. - 1 metodologie de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor;
- cate 50 tablouri saptamanale de bord;
- 1 raport integrat de monitorizare pentru cele 50 afaceri;
- 1 ghid privind bune practici in domeniul antreprenorial, din Regiunea Nord-Est;
- 1 dosar privind plata transei finale.
11. - 1 management de proiect;
- 1 set masuri de informare si publicitate.
12. - 1 suport management de proiect.
§2 PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele specificațiilor tehnice.
Propunerea financiară va cuprinde valoarea totală a serviciilor pentru cele 36 luni perioadă de implementare a
proiectului. Bugetul total pentru servicii este de 69.920,00 lei fără TVA și nu poate fi depășit, situație în care oferta va fi
declarată inacceptabilă.

Nr.
Crt.
1

Servicii

Buget unitar – lei cu TVA

Servicii de informare și publicitate

83.204,80
VALOARE TOTALĂ ACHIZIȚIE - lei cu TVA
VALOARE TOTALĂ ACHIZIȚIE - lei fără TVA
VALOARE TOTALĂ ACHIZIȚIE - euro fără TVA (curs InforEuro martie 2018 1 euro = 4,6575 lei)
VALOARE TOTALĂ ACHIZIȚIE - euro cu TVA (curs InforEuro martie 2018 1 euro = 4,6575 lei)

Buget total –
lei cu TVA
83.204,80
83.204,80
69.920,00
15.012,34
17.864,69

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE
Serviciile de informare și publicitate vor cuprinde următoarele:
1. Anunturi in presa scrisa regionala
Se solicită un număr de 4 apariții într-un ziar regional, respectiv Regiunea de dezvoltare Nord-Est - Suceava,
Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, cu un tiraj de minim 8000 apariții / ediție, periodicitate de minim Luni – Vineri. Anunțul va
avea o dimensiune de minim 12 cm x 18 cm, poziționare interior, așezare portret, color. La elaborarea anunțului se vor avea în
vedere elementele de identitate vizuală ce vor fi puse la dispoziție de beneficiar. Zilele de apariție vor fi stabilite de către
beneficiar împreună cu prestatorul în vederea obținerii unui impact cât mai puternic al campaniei.
2. Anunturi in presa locala din fiecare judet
Se solicită un număr de 4 apariții în 6 ziare locale, respectiv din Regiunea de dezvoltare Nord-Est – câte unul din
fiecare județ Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, cu un tiraj de minim 2000 apariții / ediție, periodicitate de minim
Luni – Vineri. Anunțul va avea o dimensiune de minim 12 cm x 18 cm, poziționare interior, așezare portret, alb - negru. La
elaborarea anunțului se vor avea în vedere elementele de identitate vizuală ce vor fi puse la dispoziție de beneficiar. Zilele de
apariție vor fi stabilite de către beneficiar împreună cu prestatorul în vederea obținerii unui impact cât mai puternic al
campaniei.
3. Publicitate la televiziunea regionala
Se solicită servicii de creație și producție pentru 1 spot TV cu durată de aprox. 30 de secunde, în conformitate cu
storyboard-ul și script-ul aprobate. Spotul va fi de tip slide carton montaj, utilizând aplicații software dedicate, machetare si
variante de convertibilitate tv și online web, utilizând imagini și simbolistică adecvată, ușor de identificat de persoanele din
grupul țintă al proiectului cărora li se adresează.
Prezentarea conceptului creativ unitar al campaniei și a raționamentului care stă la baza alegerii. Se solicita cel puțin
2 variante de concept de creație în faza de derulare a contractului. Etapele parcurse de către prestator vor fi:
- scenariul – se vor realiza minim 2 variante de scenariu care să transmită cât mai clar mesajul proiectului. Din
variantele de scenariu propuse, se va selecta de către beneficiar o variantă.

- producţia – se va organiza şi urmǎri realizarea clipului, având grijǎ sǎ se respecte toate detaliile scenariului. Clipul se
va realiza în format video HD. Toate drepturile de autor pentru clipul ce va fi realizat vor fi cedate beneficiarului la momentul
recepției serviciilor. Se va respecta identitatea vizuală.
Spotul TV va fi difuzat la o stație regională din Regiunea de dezvoltare Nord-Est – cu acoperire în județele Suceava,
Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, stație pentru care se vor specifica, înainte de începerea campaniei de difuzare, indicatorii
de performanță, respectiv:
- Rating (indice de audiență) – exprimat în mii persoane sau procente
- Market Share (cota de piață) – procentul persoanelor care au urmarit în medie un canal TV într-un interval de timp
dat din totalul persoanelor care aveau televizorul deschis în acel interval orar
- Reach al unui canal (estimat în mii de persoane sau în procente) – numarul telespectatorilor unici care au urmărit cel
puțin un minut un post de televiziune anume în intervalul de timp definit.
Se solicită un număr de 20 de difuzări spot și 3 difuzări în cadrul stirilor, după cum urmează:
Prime Time – 10 difuzări spot și 1 difuzare în cadrul știrilor
Extra Prime Time – 10 difuzări spot și 2 difuzări în cadrul știrilor
4. Publicitate on line
Campania ce va fi realizată de către ofertant trebuie să targeteze site-urile de profil şi de interes pentru specificul
proiectului aflat în implementare. Acestea site-uri vor fi prezentate înainte de începerea campaniei, împreună cu datele de profil
şi audienţă pentru fiecare site în parte. Obiectivul campaniei va fi colectarea de leaduri care duc in site-ul proiectului unde se
gasesc toate informatiile despre proiect.
Bannerele ce vor fi difuzate vor avea info contextualizat sau general, în funcţie de profilul fiecărui site propus. Web
bannerele ce vor fi create sunt sub forma de imagini grafice, folosite pe site-urile web pentru a face publicitate activităţilor
desfăşurate în cadrul proiectului. Bannerele vor fi create sub forma de dreptunghiuri cu dimensiunile de 468 pixeli lăţime şi 60
pixeli înălţime. Ele vor fi executate, de asemenea, în alte dimensiuni comune, inclusiv 460x60 pixeli, 460x55 pixeli, 392x72
pixeli şi anunțuri pe orizontală (leaderboard) cu dimensiunile de 728x90 pixeli sau orientate vertical (skyscraper), la
dimensiunile 120x600 pixeli și 160x600 pixeli, în funcţie de posibilităţile oferite de site-urile unde se va realiza publicitatea.
Se vor oferta 2 publicații online cu specific de știri, cu un număr de vizitatori unici pe lună de minim 50.000 persoane și
un număr de afișări / site / lună de minim 2.000.000. Se solicită un număr de 100.000 afișări pe perioada derulării campaniei
pentru fiecare din cele 2 site-uri propuse. Se va respecta identitatea vizuală.
5. Afișe
Se solicită servicii de printare și distribuire a unui număr de 300 buc. afișe dimensiune A4, full color, machetare și DTP
incluse. Se va respecta identitatea vizuală.
Distribuția se va realiza de către prestator la sediile AJOFM din cele 6 judete din Nord-Est și la sediile universitatilor
din Iasi, Suceava si Bacau : Universitatea “Stefan cel Mare “Suceava; Universitatea “Vasile Alecsandri “Bacau; Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza “ Iasi; Universitatea Tehnica “Gh. Asachi “Iasi; Universitatea de Arte “George Enescu “Iasi – Facultatea
de Arte Vizuale si Design; Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara – Iasi.
§3 CERINŢE PRIVIND CADRUL GENERAL DE PRESTARE ŞI RECEPŢIE
Serviciile de informare şi publicitate se vor presta pe o perioadă de 2 săptămâni începând cu luna aprilie 2018,
perioadă ce va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul. Toate cheltuielile legate de DTP, machetare, tipărire, transport,
distribuire produse vor fi suportate de prestator.
Termenul de livrare solicitat este cuprins între 1 și 5 zile calendaristice în funcție de complexitatea serviciului /
produselor. Prelungirea termenului de livrare se face numai cu acordul beneficiarului. Prelungirea termenului de livrare se va
solicita cu cel puţin 2 zile înainte de expirarea termenului de livrare.
Recepţia serviciilor care fac obiectul contractului de achiziţie va fi efectuată în două etape, după cum urmează:
1. RECEPŢIE PARŢIALĂ (CANTITATIVĂ) – se va face la data livrării, la punctul de lucru al achizitorului, şi va
consta în:
− Verificarea cantitativă, conform contractului;
− Verificarea concordanţei fişei tehnice şi a termenului de realizare.
2. RECEPŢIE FINALĂ (CALITATIVĂ) – se va face la data livrării, la punctul de lucru al achizitorului, şi va
consta în:
− Testarea şi verificarea calității produselor conform cerințelor prevăzute în contract.
Recepţia cantitativă şi calitativă se va efectua de către o comisie de recepţie constituită din reprezentanţi ai
beneficiarului, în prezenţa reprezentantului prestatorului şi se va finaliza prin semnarea unui proces verbal de recepţie
cantitativă şi calitativă.
Nu se admit neconcordanţe, în minus, între caracteristicile tehnice ale produselor livrate şi specificaţiile tehnice din
caietul de sarcini şi contractul de achiziţie. Eventualele neconcordanţe se pot remedia în termen de 5 zile de la data semnării
procesului verbal de recepţie. Depăşirea termenului menţionat oferă posibilitatea beneficiarului de a rezilia contractul.
La finalizarea contractului prestatorul are obligația întocmirii unui raport de evaluare a impactului serviciilor de
publicitate ce va cuprinde următoarele aspecte:
Componentele și gradul de realizare
Obiectivul general, obiectivele specifice și modalitățile de realizare a acestor obiective, fiecare în parte
urmând a fi detaliat
Evaluarea calitativă prin prezentarea evoluției unor indicatori precum număr persoane informate, număr
participanți evenimente, număr participanți sesiuni de formare, informare, etc. față de perioadele anterioare de implementare a
proiectului

SECŢIUNEA III
FORMULARE

Formular nr. 1

Operator Economic
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform Ordonanței de urgență a Guvernului
României nr. 66/2011
Subsemnatul ................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de achiziție
pentru atribuirea contractului ce are ca obiect ..................................................., la data de .............., organizată de
..................., declar pe proprie răspundere că ......................... și angajații săi nu se află în situația de conflict de
interese, așa cum este acesta definit la art. 14 si 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de
care dispun.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: ………………………………….
Operator economic
.............……………
(semnătura autorizată)

SECŢIUNEA IV
CONTRACTUL DE PRESTARE
Preambul
În baza Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 / 08.08.2016, privind aplicarea Procedurii
competitive aplicabile solicitanților / beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de
prestare de servicii, între
........................................................................................... denumire autoritate contractantă adresa sediu
..................................................................... telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare
..................................................
cod
fiscal
...................................
cont
trezorerie
...............................................................................
reprezentată
prin
.......................................................................................................
(denumirea
conducătorului),
funcţia...............................................
în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
……...
................
...........................
…………….
denumire
operatorul
economic
...............................................
adresă sediu ………………… ........................................................................
telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare
.....................................
cod fiscal
...................................
cont
(trezorerie,
banca)
..............................................................................................................
reprezentat
prin
................................................................................................
(denumirea
conducătorului)
funcţia...............................................
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate
conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii
sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract)
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi 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 in
mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute ...............................................denumirea serviciilor,
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

în

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform
graficului de plăti, este de ...................... lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….
( se inscrie perioada şi data)
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....
( se inscrie data la care încetează contractul)
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ......
(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumeră documentele pe care părţile le înteleg ca fiind ale contractului)
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii
de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată
la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua
prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală din preţul contractului.
(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor)
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata
neefectuată.
(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptămână de
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale
a contractului.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……. ,
pentru perioada de …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.
( se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a
notifica acest lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
( se precizează modul de restituire şi termenul)
12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract,
în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil
din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. (se precizează anexa ce conţine
graficul de prestare)
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.
15. Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului.
(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul
contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care
se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către
prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în
graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită.
(se precizează formula de ajustare)
18. Amendamente
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte
cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia
se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea
sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără
să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
contractului.
22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din România.
(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)
23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parţile au înteles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor
.............................
(semnătura autorizată)
LS

Prestator
..............................
(semnătura autorizată)
LS

