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Nr. Inregistrare: 760/ 17.09.2018

Documentatia pentru ofertanti
pentru achizitia de
Contract de servicii de cazare la hotel (servicii hoteliere) COD CPV 55110000-4
si servicii pentru evenimente COD CPV: 79952000-2

CAPITOLUL I.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: Fundatia CRED - Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate
Adresa: Str. Dr. Burghelea, nr. 8, sector 2
Localitate: Bucureşti

Cod postal: 024032

Persoana de contact: In atentia Geletu Virginia

Telefon: +40 21.3111247

E-mail: office@cred.ro

Fax: +40 21.3111247

Tara: ROMANIA

Adresa de internet (de unde se poate descarca documentatia de atribuire): www.cred.ro
Adresa autoritatii contractante : Str. Dr. Burghelea, nr. 8, sector 2, Bucureşti, Romania
Alte informatii pot fi obtinute la: Punctul de contact mentionat anterior
Ofertele de participare trebuie transmise la: Punctul de contact mentionat anterior
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor
Zile : 6 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)
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I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
SANATATE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta:
Contract de servicii de cazare la hotel (servicii hoteliere) si servicii pentru evenimente
II.1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor :Prestarea serviciilor conform caietului de sarcini .
Categoria serviciilor : servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din L98/2016
Locul principal de prestare: Conform caiet de sarcini
II.1.3) Procedura implica: Incheierea unui acord-cadru.
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru :
Durata acordului-cadru: 29 luni
Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru :
Valoarea estimata fara TVA: 421.899,44

Moneda: Lei

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei.
Servicii de cazare la hotel si servicii pentru evenimente care cuprinde:
- servicii de cazare la hotel (servicii hoteliere) Cod CPV: 55110000-4
- servicii pentru evenimente Cod CPV: 79952000-2
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)

NU

II.1.7) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati

NU

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul : Conform specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 421.899,44

Moneda: Lei

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului : 29 luni de la data atribuirii contractului.
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Pretului contractului nu se ajusteaza
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare :
III.1.1.b) Garantie de buna executie

NU
NU

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante:
Fonduri europene nerambursabile
III.1.3. Legislatia aplicabila
- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
- H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
- O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului
achiziţiilor publice.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
• Ofertanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 –
completarea formularului
• Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor
la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii - original
• Cazierul judiciar al operatorului economic si 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, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive – original
• Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile
prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• Declaratia de neincadrare in prevederile art.59 şi 60 din Legea nr.98/2016 – completare formular
Persoanele din cadrul autorității contractante cu funcție de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și
finalizarea procedurii de atribuire a achiziției sunt:
Geletu Virginia
Fota Nicusor
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Ofertanţii pentru a demonstra îndeplinirea cerinţei vor prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/ secundar,
codurile CAEN aferente acestora. Codul CAEN al activităţii ofertantului trebuie să fie corespunzător obiectului
contractului. Informaţiile din certificatul constatator trebuie să fie REALE/ VALIDE LA DATA
PREZENTĂRII ACESTUIA.
Modalitate de îndeplinire: se va prezenta certificatul ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial, actual
la data depunerii ofertelor, copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara: Cifra de afaceri
Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2015 - 2017) să fie minim egală cu valoarea de 421.899,44 Lei .
Atunci când un grup de operatori economici (asociaţi) depune ofertă comună, situaţia economică şi financiară se
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Pentru verificarea condiţiilor de calificare ofertanţii vor depune: situaţiile financiare anuale pentru anii 2015, 2016
şi 2017, depuse la Administraţia Finanţelor Publice – copie, conform cu originalul
Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de traducere autorizată în limba română, documente relevante,
emise de autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind cifra de afaceri. În cazul
în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu
vizează toate situaţiile, atunci va fi acceptată doar o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi
administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Toate documentele se vor depune în copie, semnate, ştampilate şi cu specificaţia conform cu originalul.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala:
Ofertantul (asociaţii în cazul ofertelor comune şi dacă este cazul terţulsusţinător în situaţia susţinerii) trebuie să
facă dovada faptului că a prestat servicii similare în ultimii 3 ani si sa prezinte maxim 3 contracte la nivelul cărora
au fost prestate servicii similare. Ofertanţii trebuie să prezinte documente justificative actualizate prin care să
demonstreze îndeplinirea cerinţei (contracte, facturi, procese – verbale de recepţie a serviciilor prestate,
recomandări etc) – copie conform cu originalul
Notă: În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, sau documentele
nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline
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IV.1.1.b) Tipul procedurii: Procedura simplificata proprie intr-o etapa.

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

cu respectarea cerințelor solicitate în
Caietul de sarcini

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
da □ nu x

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare: Romana
IV.3.2) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 2 luni (de la termenul
limita de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Documente de calificare
• Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii original
• Cazierul judiciar al operatorului economic si 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, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive – original
• Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile
prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
• Declaratia de neincadrare in prevederile art.59 şi 60 din Legea nr.98/2016 – completare Formular 3
• Declaraţie pe propria răspundere: completarea Formular 2
• Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de participant: completarea Formular 4
• Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe
toată durata de îndeplinire a contractului de servicii: completarea Formular 7
• Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165
şi 167 din Legea nr. 98/2016 – completarea Formular 8 si Formular 9
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica – Formular nr. 6
• Propunerea tehnică va cuprinde descrierea tehnică detaliată a serviciilor ofertate, precum şi alte informaţii
considerate semnificative, în vederea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice
prevăzute în caietul de sarcini. Cerinţele impuse în caietul de sarcini sunt cerinţe minime.
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• Propunerea tehnică va fi semnată, ştampilată şi va fi prezentată într-un exemplar original într-un plic inscripţionat
“Propunere tehnică”.
IV.4.3. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi exprimata ferm in LEI, cu si fara TVA, respectand legislatia romana in vigoare in ceea
ce priveste aplicarea cotei de TVA.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate:
 Propunerea financiara – Formular nr. 5
• Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter
ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.
• Plicul va fi sigilat, marcat şi ştampilat în mod corespunzător, inscripţionat “Propunere Financiară” şi denumire
ofertant, într-un exemplar original.
IV.4.4. Modul de prezentare a ofertei
• Oferta va fi prezentată într-un plic închis şi sigilat, marcat „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE
02.10.2018 ora 13.00” cu mențiunea ” Servicii de cazare la hotel si servicii pentru evenimente”, Proiect
POCU 2014-2020 și adresa autorității contractante.
• Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei.
• Oferta prezentată va avea un OPIS al tuturor documentelor incluse.
• Scrisoarea de înaintare – Ofertantul are obligaţia de a completa şi ataşa la coletul ce conține oferta o scrisoare
de înaintare Formular nr.1.
• Coletul va conţine 3 plicuri interioare sigilate cu mențiunea:
Plicul nr. 1 : Documente de calificare;
Plicul nr. 2 : Propunere tehnică;
Plicul nr. 3 : Propunere financiară.
• Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă;
• Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de către
persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta;
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a
fi deschisă, în cazul în care oferta depusa este declarată respinsă în cadrul ședintei de deschidere.
Nu se acceptă oferte alternative.
• Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca rezultat descalificarea ofertantului.
• Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus sau a fost depus la altă adresă decât cea menționată,
autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE
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da □ nu x

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________
V.2) Contractul/Concursul se incadreaza intr-un proiect finantat din fonduri comunitare

da x nu □

Proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Cod Apel: POCU/91/4/8/ 109586,
Titlu proiect: SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nou-nascutului si a sugarului cu risc
crescut de imbolnavire si deces
Tipul de finantare:
□

Cofinantare

Credite externe cu garantia statului □
Fonduri europene

□

Alte fonduri.

□

Programul Operaţional Capital Uman

V.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Consiliul Naţional de Soluţionarea a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: BUCUREŞTI

Cod postal: 030084

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: (+4) 021 310.46.41

Adresa Internet (URL) www.cnsc.ro

Fax: (+4) 021 310.46.41

Tara: ROMÂNIA

V.4.1) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:
În conformitate cu prevederile art.6 alin.1) lit.(b) din Legea 101/2016 în termen de 5 zile începând cu ziua
urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
V.4.2) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: Fundatia CRED – Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate
Adresa: Str. Dr. Burghelea, nr. 8, sector 2
Localitate: Bucureşti

Cod postal: 024032

E-mail: office@cred.ro

Telefon: +40 21.3111247

Tara: România
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CAPITOLUL II.

CAIET DE SARCINI

2)INFORMATII GENERALE
Obiectivul general al proiectului il reprezinta oferirea de servicii medicale adecvate si de calitate nou-nascutului si
sugarului care sa conduca la scaderea numarului de decese neonatale si infantile, cu imbunatatirea indicatorilor de sanatate
a copilului.
Obiectivele specificice sunt:
- Crearea şi operaţionalizarea de instrumente necesare pentru personalul de specialitate cu responsabilităţi în îngrijirea
nou-născutului şi a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire şi deces, în vederea standardizarii intervenţiilor medicale
dovedite eficace şi eficiente, prin dezvoltarea a 5 noi programe de formare profesională, precum şi prin revizuirea şi
aplicarea a 5 ghiduri de practică medicală din domeniul vizat;
– Îmbunătăţirea nivelului de competenţe în ceea ce priveşte serviciile de prevenţie a îmbolnăvirilor şi particularităţile
îngrijirii copilului cu greutate mică la naştere şi a sugarului în general, pentru 810 profesionişti din sectorul medical,
încadraţi în una dintre următoarele categorii: medici specialitatea pediatrie din secţiile de pediatrie ale spitalelor, medici
de familie, medici specialitatea neonatologie şi medici specialitatea pediatrie care furnizează servicii medicale în secţiile/
compartimentele de nou-născuţi din maternităţi de nivel 1 şi 2, asistenţi medicali din servicii de nou-născuti din maternităţi
de nivel 1 şi 2 - secţii de nou-născuţi şi săli de naştere şi asistenţi medicali din secţiile de pediatrie ale spitalelor în care
sunt îngrijiţi nou-născuţi şi sugari.
3) Cantitati acord cadru 29 luni in perioada 15.09.2018-31.12.2020:
Cantitati acord –cadru:
Nr.

Cod CPV

Produs

UM

Cantitate
minima
pachete

Cantitate maxima
pachete

buc

1

440

noapte

1

1.656

1

79952000-2

Pachet servicii organizare evenimente,
conferinta nationala si ateliere de lucru ce
includ: inchirierea salii, cazarea si 2 mese/zi (
pranz, cina) participantilor si/sau a
personalului propriu si alte servicii suport
pentru evenimente (2 pauze cafea
,echipamente sonorizare, receptie participanti
etc, conform caiet de sarcini

2

55110000-4

Servicii cazare experti la hotel cu mic dejun
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Cantitati cel mai mare contract subsecvent:

Nr.

Cod CPV

Produs

UM

Cantitate
minima
pachete

Cantitate maxima
pachete

buc

1

198

noapte

1

745

1

79952000-2

Pachet servicii organizare evenimente,
conferinta nationala si ateliere de lucru ce
includ: inchirierea salii, cazarea si 2 mese/zi (
pranz, cina) participantilor si/sau a
personalului propriu si alte servicii suport
pentru evenimente (2 pauze cafea
,echipamente sonorizare, receptie participanti
etc, conform caiet de sarcini

2

55110000-4

Servicii cazare experti la hotel cu mic dejun

4) SCOPUL ACORDULUI-CADRU:
Scopul achizitiei publice il reprezinta: ,,SERVICII DE CAZARE, ORGANIZARE CURSURI SI EVENIMENTE
NECESARE IN CADRUL PROIECTULUI ,,SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nounascutului si a sugarului cu risc crescut de imbolnavire si deces”
COD CPV: 55110000-4 Servicii de cazare la hotel
COD CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente
Scopul achiziţiei publice: ,,SERVICII DE CAZARE, ORGANIZARE CURSURI SI EVENIMENTE NECESARE
IN CADRUL PROIECTULUI ,,SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nou-nascutului si a
sugarului cu risc crescut de imbolnavire si deces”
Se solicita aceste servicii pentru:
1.PACHET SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE PE PERIOADA DERULARII ACORDULUI CADRU:
A.CONFERINTA NATIONALA
a. Masa : pranz, cina, 2 pauze cafea
b. Sala de conferinta capacitate de minim 150 locuri
TOTAL PARTICIPANTI CONFERINTA
Total zile / persoana

150 persoane

2 zile/persoana = 300 zile

B.ATELIERE
Ateliere : Minim 2 – maxim 4
Participanti atelier : minim 12 persoane, maxim 35 persoane
Durata minim atelier : 1 zi, maxim 2 zile

Program Operațional Capital Uman
Apel: POCU/91/4/8Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
SPITAL – COMUNITATE
Cod Proiect: 109586
Flux de îngrijire continuă a nou-născutului și a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire și deces

TOTAL PARTICIPANTI ATELIERE
Total zile /persoane

70 persoane

2 zile/persoana = 140 zile

Servicii necesare:
- Pachet Masa conferinta nationala si ateliere de lucru
( pranz, cina si 2 pauze cafea): minim 1 pachet - maxim 440 pachete
- Sala conferinta nationala
(sala cu capacitate de 150 persoane - minim 1 zi - maxim 2 zile, videoproiector,flip chart, echipamente sonorizare,
receptie participanti)
- Sala ateliere de lucru
(sala cu capacitate de 35 persoane - minim 1 zi - maxim 2 zile, videoproiector,flip chart, echipamente sonorizare,
receptie participanti)
- In functie de localizarea participantilor evenimentele se vor desfasura de regula intr-una din localitatile resedinta de
judet;
- Evenimentele se vor desfasura in aceeasi localitate cu hotelul in care sunt cazati participantii , se vor oferii servicii de
catering pentru pranz si pauza de cafea;
-pranzul poate fi servit sub forma de bufet suedez sau servire la masa clasic;
-la pauzele de cafea vor fi servite cafea, ceai, patiserie ( pregatita in ziua respectiva), fructe, apa minerala plata si
carbogazoasa.
2.SERVICII CAZARE CU MIC DEJUN
Total 1.656 nopti cazare cu mic dejun dupa cum urmeaza :
-1.224 nopti de cazare pentru coordonatorul partenerului si expertii grupului tinta medici.
- 408 nopti de cazare pentru coordonatorul partenerului si expertii grupului tinta asistenti.
- 24 nopti de cazare pentru coordonatorul partenerului si expertii organizare evenimente (conferinta nationala si
ateliere de lucru).
Specificaţii minime pentru serviciile solicitate:
 Serviciile de restaurant:
 Pranzul alcatuit din: felul 1 (supa, ciorba, supa crema, etc.), felul 2 (carne, garnitura, salata sau mancaruri gatitate
cu sau fara carne, etc.) si desert (prajituri de casa, prajituri de cofetarie, de patiserie, etc.)
 Cina, alcatuita din: antreu, fel principal (care sa contina: meniu diversificat, de principiu carne, garnitura,
salata),desert (feluri diverisificate; prajituri de casa, prajituri de cofetarie, de patiserie, etc.) si sucuri acidulate,
neacidulate, ceai- minim 200 ml/persoana etc.
 Pauzele alcatuite din: cafea, ceai, patiserie ( pregatita in ziua respectiva), fructe, apa minerala plata si
carbogazoasa.
 Serviciile hoteliere:
Cazarea se va face in Hotel de maxim 3 stele sau cu camere 3 stele in camere single (sau camere duble în regim de single,
dacă nu se pot asigura camere single) cu mic dejun inclus. Locatia hotelurilor va fi la maximum 1 km de locul unde se
vor desfasura evenimentele prezentate in caietul de sarcini
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Confirmările nominale vor fi făcute cu cel puţin două zile inainte.
Plata serviciilor hoteliere si de restaurant va fi efectuată in functie de numărul real de participanţi, pe baza
diagramelor de cazare şi a semnăturilor acestora pe borderourile de masă, in maxim 30 zile de la primirea facturii.
Prestatorul se va asigura că acestea sunt completate corect şi semnate de toti participanţii.
Prin asigurarea logisticii cursurilor se înteleg următoarele actiuni/servicii ale prestatorului:
a) pre-rezervarea hotelului/hotelurilor, la data semnării fiecarui contract subsecvent, in perioadele estimate initial;
b) rezervarea hotelului/camerelor cu cel puţin două zile înainte, conform listelor de confirmări de participare; Plata
serviciilor de cazare se va efectua în funcţie de numărul real de persoane cazate şi de semnături obţinute pe listele de
participanţi şi a diagramelor de cazare
c) primirea şi inregistrarea participanţilor la hotel(uri) în zilele derulării cursurilor;
g) borderouri de masă și diagrame cazare cu semnături
i) asigurarea interfetei intre autoritatea contractantă şi operatorul economic (hotelul) în ceea ce priveşte conformitatea
serviciilor de cazare, masă şi săli (astfel cum sunt detaliate acestea in caietul de sarcini);
Alte specificații
Oferta prestatorului va conține atât oferta totală cât și detalierea separată a prețului unitar/pers și pretul total pentru
fiecare element ofertat: pranz, cină, pauze de cafea, sali de conferinta, cazare cu mic dejun inclus.
Activitatile proiectului se vor implementa la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare. In functie de localizarea grupului
tinta recrutat, se va opta pentru selectarea unei anumite localitati, de regula resedinta de judet in care se vor desfasura
activitatile propuse.
Evenimentele se vor desfasura in perioada septembrie 2018 – decembrie 2020.
Întocmirea ofertei tehnice, cât şi prestarea serviciilor se vor face cu respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiţiile
de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.
În acest scop, propunerea tehnică va conţine în mod obligatoriu Declaraţia pe proprie răspundere de către fiecare
ofertant privind faptul că a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia
muncii pe toată durata de îndeplinire a contractului."
CAPITOLUL II.

FORMULARE SI MODELE CONTRACTE

Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc
şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare Ofertant care participă la procedura pentru încheierea prezentului contract are obligaţia de a prezenta formularele
prevăzute în cadrul acestei secţiuni (acolo unde este cazul, aşa cum sunt acestea specificate în opis), completate în mod
corespunzător şi semnate și ștampilate de persoanele autorizate.
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OPIS FORMULARE
Nr.crt. Denumirea/tipul formularului – tip solicitat
1.

Scrisoarea de înaintare: Formularul 1

2.

Declaraţie pe propria răspundere: Formularul 2

3.

Declarația pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese: Formularul 3

4.

Declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de participant: Formularul 4

5.

Formular de propunere financiară: Formularul 5

6.

Formular de propunere tehnică: Formularul 6

7.

Declaraţie privind respectarea legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de
muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii: Formularul 7

8.

Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
Formular 8

9.

Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016
Formular 9
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Formularul 1
SCRISOARE DE INAINTARE
Inregistrata la sediul achizitorului:
Fundatia CRED - Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate
(Str. Dr. Burghelea nr.8, sector 2, Bucuresti, CP 024032, Romania)
Nr. .......... / ………………….
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………
Catre:
Fundatia CRED – Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate
Telefon:
021 311 1247
Fax:
021 311 1247
Ca urmare a anuntului de participare publicat in ……………., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de furnizare aferente proiectului ,,SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nou-nascutului si a sugarului
cu risc crescut de imbolnavire si deces” ID 109586, va transmitem alaturat urmatoarele documente care insotesc oferta:
Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original in limba romana, continand:
1. documente de calificare si selectie;
2. propunerea tehnica;
3. propunerea financiara.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.
Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]
Cu stima,
[Nume ofertant],
……...........................
(numele, semnatura autorizata si stampila)
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Formularul 2
OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ART.164, 165,167 din LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că NU mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164,165,167
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Data completării......................
Operator economic,
................................
(semnătură autorizată şi ştampila)
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Formularul 3
OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)
Declarație privind conflictul de interese
pentru ofertanți
Subsemnatul…………………………………
reprezentant
(împuternicit)
al
………………………………………………. (denumirea/numele si sediul/adresa Ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura și sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că organizația
pe care o reprezint nu are membri în cadrul Consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau
acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori persoane care se află
în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul organizației Achizitorului.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul
de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data încheierii contractului.
Data completarii …………………

Ofertant,
……………………………
(semnătură autorizată și ștampila)
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Formularul 4
OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ INTERNA DE ACHIZITIE
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..................................................… (denumirea operatorului economic),
declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică ....................................… (se menţionează procedura), având ca obiect
...................................................… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de
…......................... (zi/lună/an), organizată de ..................................… (denumirea autorităţii contractante),
particip şi depun ofertă:
 în nume propriu;
 ca asociat în cadrul asociaţiei ..................................................................…;
 ca subcontractant al .................................................................................….
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
 nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
 sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică sau, în
cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …................................................. (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării

Ofertant,
……………………………
(semnătură autorizată și ștampila)
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Formularul 5
OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ

Către : ______________________________________ (denumirea Achizitorului și adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini,
subsemnatul/subsemnații, reprezentanti ai Ofertantului ______________________ [denumirea/numele ofertantului] ne
angajăm să semnăm contractul__________________________ [introduceți denumirea contractului] să demarăm,
prestarea serviilor specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră
tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastră financiară. Prin propunerea noastră
financiară, pentru serviciile descrise în documentația tehnică oferim un preț total de ______________ [suma în cifre și
litere și moneda], fără TVA, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________
[suma în cifre și litere și moneda].

2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
a. Am examinat conținutul documentaţiei de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate
până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____________ [introduceți numărul] zile,
de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de ________[ziua/luna/anul] și oferta va ramâne obligatorie
pentru noi şi că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și oricare
alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare
și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate
pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.
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d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune
și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă primită.

Data:
_____________

__________________ (semnătura și ștampila), în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele ____________________ (denumirea/numele Ofertantului).
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Anexă formularul nr. 5

Centralizator PROPUNERE FINANCIARĂ

Nr.
Crt.

Denumirea serviciului

U.M.

Cant.

Pret unitar
(exclusiv TVA)

Valoare totală
(exclusiv TVA)

Valoare
totală TVA

(col.4 x col.5)
lei (RON)

lei (RON)

lei (RON)

TOTAL OFERTĂ

Data:
_____________

__________________ (semnătura și ștampila), în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele ____________________ (denumirea/numele Ofertantului).
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Formularul 6

OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
Ofertantul va prezenta modul de realizare a serviciilor.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea
tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va conține (condiții minime impuse de autoritatea contractantă):
Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a
rezultatelor aşteptate, cu aceasta demonstrând gradul de înţelegere a contractului; Lista activităţilor necesare şi propuse
pentru atingerea obiectivelor contractului, inclusive modalități de realizare / existenţă a acestora;
Note: În cazul în care ofertantul este o asociere, va fi prezentată abordarea pentru organizarea activității în cadrul asocierii
care să demonstreze responsabilitățile obligatorii ale persoanelor și organizațiilor în cadrul asocierii, astfel cum acestea
sunt solicitate în caietul de sarcini. În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți, se va depune și abordarea pentru
organizarea managementului subcontractanților, ținând cont de cerințele minime solicitate în caietul de sarcini.
Data:
_____________
__________________ (semnătura și ștampila), în calitate de reprezentant legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele ____________________ (denumirea/numele Ofertantului).
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Formularul 7
OFERTANT
__________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIAL ȘI
CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI
DE SERVICII
Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal / împuternicit al
............................................................................................... (denumirea / numele și sediu / adresa candidatului /
ofertantului), în calitate de ofertant la procedura .................................................... cod CPV ............................., organizată
de autoritatea contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei
am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă
pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, în conformitate cu prevederile Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului
și ale celorlaltor reglementări aplicabile.
Data completarii …………………

Ofertant,
……………………………
(semnătură autorizată și ștampila)
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Formularul 8
OFERTANT
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

__________________________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea
uneia dintre infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
respectiv:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările
ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a
fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din
27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit
la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
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Formularul 9
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic persoana
juridică], în calitate de ofertant la procedura de ................................................................................................
pentru achiziția de ............................................................................................................................, cod CPV
..................................., la data de ............................., organizată de Directia Națională de Probațiune, declar pe
proprie răspundere că:
1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de
achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior,
iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi
selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem
informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu
am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor
autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )
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ACORD - CADRU DE FURNIZARE
nr. ............... data ..........................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Fundatia CRED - Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate, cu sediul în Str. Dr.
Burghelea, nr. 8, sector 2, telefon/fax +40 21.3111247, cod de înregistrare fiscală 16266271, cont nr.
RO50BPOS70602567561ROL01, deschis la Banc Post SA, reprezentat prin Director General Fota Nicusor in calitate
de promitent - achizitor, pe de o parte
şi
......................................... cu sediul în ......................................., str. ............................, nr. ......................, jud.
............................., telefon: ........................................, fax: ...........................număr de înregistrare în registrul comerţului
J......../.............../............................., Cod unic de înregistrare .................................., cont ................................, deschis la
Trezoreria .........................................., reprezentată prin ......................................, în calitate de promitent - furnizor, pe
de altă parte,
în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, au convenit încheierea prezentului acord-cadru în următoarele condiţii:
CLAUZE OBLIGATORII
II. OBIECTUL ACORDULUI - CADRU
2.1. Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie stabilirea cadrului general aplicabil contractelor subsecvente ce
urmează a fi încheiate în vederea achiziţiei de servicii de cazare la hotel si servicii pentru evenimente , astfel cum au fost
solicitate de către promitentul – achizitor prin documentaţia de atribuire şi ofertate de către promitentul – furnizor prin
oferta depusă.
III. DURATA ACORDULUI - CADRU
3.1. Prezentul acord – cadru intră în vigoare la data de................... şi este valabil 29 luni.
IV. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU
4.1. Documentele acordului - cadru sunt:
a) Fisa de date a achiziţiei (Anexa 1);
b) Caiet de sarcini (Anexa 2);
c) Propunere tehnică (Anexa 3);
d) Propunere financiară (Anexa 4);
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e) Lista cu locațiile unde urmeaza sa se faca achiziţiei de servicii de cazare la hotel si servicii pentru evenimente
care fac obiectul prezentului acord-cadru (Anexa 5);
V. PREŢUL UNITAR. MODALITATEA DE PLATĂ
5.1. (1) Valoarea maximă totală pentru întregul acord-cadru este de 421.899,44 lei fără TVA, la care se adaugă 80.160,89
lei TVA, rezultând 502.060,33 lei cu TVA.
5.2. Plata se va face, prin ordin de plată emis de promitentul – achizitor, în termen de 30 de zile calculate de la data primirii
facturii.
5.3. Efectuarea plăţii este condiţionată de anexarea la factura fiscală a diagramelor de cazare şi borderourile de masă cu
semnături, semnate de reprezentanţii promitentului – furnizor şi ai promitentului – achizitor.
VI. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE
6.1. Frecvenţa, durata şi valoarea contractelor subsecvente, precum şi cantităţile care vor face obiectul acestora se stabilesc
funcţie de fondurile alocate cu această destinaţie şi de necesităţile obiective ale promitentului – achizitor.
VII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-ACHIZITOR
7.1. Promitentul - achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului - furnizor, să
achiziţioneze achiziţiei de servicii de cazare la hotel si servicii pentru evenimente ce fac obiectul fiecărui contract
subsecvent, în condiţiile convenite în prezentul acord- cadru.
7.2. Promitentul - achizitor se obligă să nu achiziţioneze, pe durata prezentului acord- cadru, achiziţiei de servicii de cazare
la hotel si servicii pentru evenimente care fac obiectul acestuia, de la un alt operator economic, cu excepţia cazului în care
promitentul-furnizor declară că nu mai are capacitatea de a le presta.
7.3. Promitentul – achizitor se obligă să achite contravaloarea achiziţiei de servicii de cazare la hotel si servicii pentru
evenimente furnizate de promitentul – furnizor.
7.4. Promitentul – achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi a
contractelor subsecvente.
VIII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI-FURNIZOR
8.1. Promitentul - furnizor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să furnizeze,
la solicitarea promitentului – achizitor, achiziţiei de servicii de cazare la hotel si servicii pentru evenimente, în condiţiile
convenite în prezentul acord- cadru, caietul de sarcini si oferta.
8.2. Promitentul - furnizor se obligă ca servicii de cazare furnizate să respecte cel puţin calitatea solicitată prin caietul de
sarcini şi prevăzută în propunerea tehnică a acestuia, anexe la prezentul acord - cadru.
8.3. Promitentul - furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord - cadru .
8.4. Promitentul – furnizor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru derularea acordului – cadru şi a
contractelor subsecvente.
IX. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE.
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9.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul-furnizor nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contractul subsecvent, promitentul-achizitor are dreptul de a aplica penalităţi de 0,2% din valoarea servicii de cazare
nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data scadenţei şi până la data recepţiei servicii de cazare nelivrate,
inclusiv.
(2) În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul-furnizor nu reuşeşte să respecte termenele prevăzute, promitentulachizitor are dreptul de a aplica penalităţi de 0,1% din valoarea servicii de cazare neremediate, pentru fiecare oră de
întârziere, calculată de la data scadenţei şi până la data recepţiei servicii de cazare nelivrate, inclusiv.
9.2. În cazul în care promitentul – achizitor, din vina sa exclusivă, nu efectuează plata, în termenul prevăzut, atunci
promitentul – furnizor are dreptul de a aplica penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere, calculată la valoarea neachitată, de la
data scadenţei şi până la data efectuării plăţii integrale, inclusiv.
CLAUZE SPECIFICE
X. FURNIZAREA SERVICIILOR DE CAZARE
10.1. (1) Promitentul – furnizor se obligă să furnizeze servicii de cazare conform indicatiilor promitentului – achizitor și
prevăzute în anexa 5, în termenul stabilit.
10.2. Factura va fi insotita de diagramelor de cazare şi borderourile de masă cu semnături.
10.3. Serviciul de cazare se consideră încheiat la data semnării diagramelor de cazare şi borderourile de masă cu semnături
10.4. (1) Promitentul – furnizor se obligă să remedieze complet sau, după caz, să înlocuiască serviciile de cazare la hotel
si serviciile pentru evenimente care nu sunt conforme cu cerintele .
XI. FORŢA MAJORĂ
11.1. Forţa majoră este avizată de Camera de Comerţ și Industrie competentă.
11.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul acord cadru, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
11.3. Îndeplinirea acordului cadru va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
11.4. 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.
11.5. 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 acord cadru, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă
celeilalte daune-interese.

XII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI–CADRU/CONTRACTELOR SUBSECVENTE
12.1. Modificarea acordului-cadru/contractelor subsecvente se poate realiza numai cu respectarea condițiilor
corespunzătoare, prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Promitentul – achizitor are dreptul de a denunța unilateral
acordul-cadru/contractele subsecvente în cazul în care promitentul – furnizor nu înțelege să respecte prevederile legale
privind modificarea contractelor.
12.2. Prezentul acord - cadru încetează în următoarele situaţii:
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a)
prin ajungerea la termenul de finalizare;
b)
prin acordul părţilor;
c)
reziliere, conform prevederilor art.12.1;
d)
caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la art. 11.
12.3. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a rezilia parţial/în întregime acordul-cadru şi, implicit, contractul
subsecvent, în oricare din următoarele situaţii:
a) în cazul în care se înregistrează trei procese – verbale de recepţie, pe perioada derulării unui contract subsecvent, în
care au fost consemnate nereguli cu privire la modul de îndeplinire a contractului subsecvent, iar acestea nu au fost
remediate în termenul prevăzut;
b) în cazul în care promitentul – achizitor a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la
neîndeplinirea de către promitentul – furnizor a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul
stabilit prin notificare;
c) în situaţia în care promitentul – achizitor nu mai are capacitatea de a furniza serviciile de cazare ce fac obiectul acordului
– cadru din culpa sa, caz în care va suporta diferenţa dintre valoarea serviciile de cazare ce urmau a fi furnizate de
promitentul – furnizor până la finalizarea acordului – cadru şi valoarea acestor serviciile de cazare pe care promitentul –
achizitor va fi obligat să le achiziţioneze de la alt furnizor, precum şi orice alt prejudiciu produs promitentului - achizitor.
12.4. Promitentul – achizitor îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea acordului – cadru şi, implicit, a contractului
subsecvent aflat în derulare, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care
promitentul – furnizor a intrat în insolvență, în condiţiile stabilite de Legea nr. 85/2014, fără ca denunţarea să prejudicieze
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru promitentul – achizitor, cu respectarea prevederilor art. 167 alin.
(1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
12.5. Încetarea acordului - cadru în oricare din situaţiile menţionate la art. 14.2. nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor
deja scadente între Părţi.
12.6. (1) Încetarea acordului-cadru conform art. 14.2 lit. a) nu va afecta contractul/contractele subsecvente aflate în
derulare.
(2) În situaţia prevăzută la art. 14.2 lit. b), părţile vor decide, după caz, asupra încetării în acelaşi timp a contractului
subsecvent aflat în derulare.
(3) Încetarea acordului cadru conform art. 14.2 lit. c) şi d) va conduce în mod automat şi la încetarea contractului
subsecvent aflat în derulare.
(4) Încetarea acordului-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu va afecta termenii şi condiţiile din acordul cadru
care se aplică în interpretarea şi aplicarea contractelor subsecvente care rămân în derulare şi pe care le completează
12.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică: Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun
privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului
de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, promitentul – achizitor are dreptul de a denunţa
unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) promitentul – furnizor se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentului – furnizor, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care
rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
XII. SUBCONTRACTANŢI
13.1. Dispozițiile legale și clauzele contractuale referitoare la subcontractanți vor fi prevăzute, după caz, în contractele
subsecvente încheiate în executarea prezentului acord – cadru.
XIV. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL ACORDULUI CADRU
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14.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului acord cadru, promitentul - achizitor are obligaţia de a asigura garantarea
protejării acelor informaţii pe care promitentul - furnizor le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod
obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuală.
14.2. Dispoziţiile art. 16.1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul promitentului – furnizor.
XV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
15.1. Părţile 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 legătură cu îndeplinirea acordului cadru.
15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă
contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul promitentului
- achizitor.
15.3. Documentaţia de atribuire a acordului cadru, emisă de promitentul - achizitor, şi oferta emisă de promitentul furnizor, vor servi interpretării clauzelor contractuale în caz de divergenţă.
XVI. COMUNICĂRI
16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
16.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea introductivă a prezentului acord cadru.
16.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor.
16.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
XVII. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL - CADRU. LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI CADRU
17.1. Limba care guvernează acordul cadru este limba română.
17.2. Acordul - cadru va fi interpretat conform legilor din România.
XVIII. ALTE CLAUZE
18.1. Termenele de îndeplinire a unor obligaţii contractuale de către părţile contractante expira în ultima zi a termenului.
În cazul în care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare legală ori cu o zi
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nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de sărbătoare legală sau zilei
nelucrătoare.
XIX. DISPOZIŢII FINALE
19.1. Responsabilul cu derularea acordului – cadru şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – achizitor este
doamna Geletu Virginia, tel. 0744.54.24.95., e-mail:virginia.geletu@cred.ro
19.2. Responsabilul cu derularea acordului – cadru şi a contractelor subsecvente din partea promitentului – furnizor este
domnul .................................................., tel................................, e-mail....................................
Prezentul acord cadru conține ….. pagini, la care se adaugă anexele și a fost încheiat astăzi ……………………
în 2 exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR

PROMITENT- FURNIZOR

Notă: Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a completa clauzele prezentului acord cadru cu cerinţele
Documentaţiei de atribuire şi specificaţiile din oferta promitentului-furnizor.
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CONTRACT SUBSECVENT nr. ...../....................
LA ACORDUL – CADRU NR. .................................................
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform Acordului – cadru nr. .................... din data de ..........................., a
intervenit prezentul contract subsecvent,
între
Fundatia CRED - Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate, cu sediul în Str. Dr.
Burghelea, nr. 8, sector 2, telefon/fax +40 21.3111247, cod de înregistrare fiscală 16266271, cont nr.
RO50BPOS70602567561ROL01, deschis la Banc Post SA, reprezentat prin Director General Fota Nicusor in calitate de
promitent - achizitor, denumire la care ne vom referi in continuare,
şi
......................................... cu sediul în ......................................., str. ............................, nr. ......................, jud.
............................., telefon: ........................................, fax: ...........................număr de înregistrare în registrul comerţului
J......../.............../............................., Cod unic de înregistrare .................................., cont ................................, deschis la
Trezoreria .........................................., reprezentată prin ......................................, în calitate de Furnizor, pe de altă parte,
2. Definiţii
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Contract subsecvent - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Achizitor şi Furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală
şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care
furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea
obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la
momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
h. locaţii - înseamnă sediul ……., cu adresele şi informaţiile de contact prezentate în Anexa 3;
i. proces-verbal - înseamnă documentul redactat în doua exemplare, ambele semnate de către reprezentanţii Părţilor, în
care sunt consemnate tipul şi cantitatea serviciilor, mărfuri sau orice alte produse ce sunt păzite şi protejate de către
Furnizor;
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pierdere - înseamnă orice pierdere sau daună suferită de către Achizitor, ivită, cauzată prin orice neglijenţă,
nerespectarea sarcinilor sau alte acţiuni injuste sau omisiune (inclusiv orice acţiune nejustă intenţionată sau omisiune
sau/şi orice încălcare, totuşi fundamentală, a oricărui termen expres sau implicat al acestui contract), de către Furnizor,
angajaţii săi, agenţii sau subcontractorii pe parcursul executării obligaţiilor sale potrivit acestui contract;
k. durata contractului - are înţelesul prevăzut la paragraful 6.1.;
j.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi
vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa 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.
3.3. – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .
CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului constă în livrarea a 745 nopti cazare respectiv 198 pachete servicii organizare evenimente, în
termenele şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin acordul – cadru nr. ....................................... şi prezentul contract.
5. Preţul contractului şi modalităţi de plată
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 189.818,10 lei fără
TVA, la care se adaugă 36.065,44 lei TVA, rezultând 225.883.54 lei cu TVA.
5.2. Preţurile unitare sunt detaliate în Anexa 2 la acordul - cadru.
5.3. Plata se va face, prin ordin de plată emis de promitentul – achizitor, în termen de 30 de zile calculate conform art. 6
din Legea nr. 72/2013.
5.4. Efectuarea plăţii este condiţionată de anexarea la factura fiscală a diagramelor de cazare şi borderourile de masă cu
semnături, semnate de reprezentanţii promitentului – furnizor şi ai promitentului – achizitor.
6. Durata contractului
6.1. Contractul intră în vigoare la data de ................................. şi este valabil ....................................
7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
- Anexa 2 – Propunerea financiară
- Anexa 3 – Cantităţile de livrat, adresele şi informaţiile de contact
- Anexa 4 – Contractele cu subcontractanții
8. Obligaţiile furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale acordului-cadru.
8.2. Furnizorul se obligă să respecte toate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini şi în ofertă.
8.3. Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.
8.4. Furnizorul se obligă să livreze achizitorului, la locatiile prevăzute în anexa 3, servicii la standardele şi/sau
performanţele prezentate în propunerea tehnică.
9. Obligaţiile achizitorului
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9.1. Achizitorul se obligă să respecte toate clauzele contractuale şi cele ale acordului – cadru.
9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze echipamentele în condiţiile prevăzute la art. 12.
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către furnizor conform art. 5 din contract.
9.4. Achizitorul se obligă să furnizeze în timp util toate informaţiile necesare executării corespunzătoare a obligaţiilor
contractuale.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul-furnizor nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contractul subsecvent, promitentul-achizitor are dreptul de a aplica penalităţi de 0,2% din valoarea servicii de cazare
nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data scadenţei şi până la data recepţiei servicii de cazare nelivrate,
inclusiv.
(2) În cazul în care, din vina sa exclusivă, promitentul-furnizor nu reuşeşte să respecte termenele prevăzute, promitentulachizitor are dreptul de a aplica penalităţi de 0,1% din valoarea servicii de cazare neremediate, pentru fiecare oră de
întârziere, calculată de la data scadenţei şi până la data recepţiei servicii de cazare nelivrate, inclusiv.
10.2. În cazul în care promitentul – achizitor, din vina sa exclusivă, nu efectuează plata, în termenul prevăzut, atunci
promitentul – furnizor are dreptul de a aplica penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere, calculată la valoarea neachitată, de la
data scadenţei şi până la data efectuării plăţii integrale, inclusiv.
CLAUZE SPECIFICE
X. FURNIZAREA SERVICIILOR DE CAZARE
10.1. (1) Promitentul – furnizor se obligă să furnizeze servicii de cazare la hotel si servicii pentru evenimente conform
indicatiilor promitentului – achizitor și prevăzute în anexa 5, în termenul stabilit.
10.2. Factura va fi insotita de diagramelor de cazare şi borderourile de masă cu semnături.
10.3. Serviciul de cazare la hotel si servicii pentru evenimente se consideră încheiat la data semnării diagramelor de cazare
şi borderourile de masă cu semnături
10.4. (1) Promitentul – furnizor se obligă să remedieze complet sau, după caz, să înlocuiască serviciile de cazare la hotel
si serviciile pentru evenimente care nu sunt conforme cu cerintele .
15. Întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.
15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor,
atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în
graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
15.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
16. Subcontractanţi
16.1. Furnizorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractantul desemnat, în aceleaşi condiţii în
care el a semnat contractul cu Achizitorul.
16.2. (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții
desemnați.
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(2) Lista subcontractanților cuprinzând datele de identificare (nr. de înregistrare la registrul comerţului, denumire, adresă
poştală, nr. de telefon și fax ), precum şi contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la prezentul contract.
Contractele de subcontractare vor conţine, obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai subcontractanţilor;
c) valoarea aferentă prestaţiilor subcontractanţilor.
16.3. (1) Furnizorul are obligaţia de a notifica achizitorului orice modificări ale informaţiilor prevăzute la art. 16.2. alin.
(2) pe durata contractului de achiziţie publică.
(2) Furnizorul poate avea inițiativa schimbării unui subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului.
(3) În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, Furnizorul are
obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu
un nou subcontractant.
16.4. (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Furnizor pentru modul în care îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantului, dacă acesta nu îndeplinește partea sa din
contract.
16.5. Furnizorul se obligă să cesioneze achizitorului dreptul de a urmări orice pretenție la daune pe care ar putea să o aibă
împotriva subcontractantului, în situația în care acesta nu își respectă obligaţiile asumate prin contractul de subcontractare.
16.6. (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către
subcontractanţi, dacă aceştia solicită, pentru produsele furnizate contractantului potrivit contractului de subcontractare
încheiat între aceștia, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dacă natura contractului permite acest lucru şi dacă
subcontractanţii propuşi şi-au exprimat în scris opţiunea în acest sens.
(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţi doar atunci când prestaţia acestora este
confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, furnizor şi subcontractant sau
prin documente agreate de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, furnizorul blochează
confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) În situația prevăzută la alin. (2) operează de drept transferul obligaţiilor de plată către subcontractanţi pentru
partea/părţile din contract aferente acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contractul de subcontractare.
16.7. Dispoziţiile privind plata directă către subcontractanți nu diminuează răspunderea furnizorului în ceea ce priveşte
modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.
16.8. (1) Furnizorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu
condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în
condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), furnizorul va transmite achizitorului informaţiile prevăzute la art. 16.2. alin. (2) şi va
obţine acordul acestuia privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
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(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit
certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
17. Modificarea și încetarea contractului
17.1. Modificarea prezentul contract se poate realiza numai cu respectarea condițiilor corespunzătoare, prevăzute la art.
221 din Legea nr. 98/2016. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care furnizor nu înțelege
să respecte prevederile legale privind modificarea contractelor.
17.2. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a)
prin ajungerea la termenul de finalizare;
b)
prin acordul părţilor;
c)
reziliere, conform prevederilor art.17.3;
d)
caz de forţă majoră în situaţia prevăzută la art. 21.
17.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract şi, implicit, parţial/în întregime acordul-cadru, în oricare
din următoarele situaţii:
a) în cazul în care se înregistrează trei procese – verbale de recepţie, pe perioada derulării contractului, în care au fost
consemnate nereguli cu privire la modul de îndeplinire a contractului subsecvent, iar acestea nu au fost remediate în
termenul prevăzut;
b) în cazul în care achizitorul a transmis, prin fax, e-mail sau poştă, cel puţin două notificări cu privire la neîndeplinirea
de către furnizor a obligaţiilor asumate, neconformităţile nefiind remediate în termenul stabilit prin notificare;
c) în situaţia în care achizitorul nu mai are capacitatea de a furniza echipamentele ce fac obiectul contractului din culpa
sa, caz în care va suporta diferenţa dintre valoarea echipamentelor ce urmau a fi furnizate de furnizor până la finalizarea
acordului – cadru şi valoarea acestor echipamente pe care achizitorul va fi obligat să le achiziţioneze de la alt furnizor,
precum şi orice alt prejudiciu produs achizitorului.
17.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea contractului subsecvent aflat în derulare şi, implicit parţial/în
întregime acordul-cadru, prin notificare transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care furnizorul a
intrat in insolvență, în condiţiile stabilite de Legea nr. 85/2014, fără ca denunţarea să prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru promitentul – achizitor, cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (1) lit. b) și alin. (2)
din Legea nr. 98/2016.
17.5. Încetarea contractului în oricare din situaţiile menţionate la art. 17.2. nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja
scadente între Părţi.
17.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică: Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun
privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului
de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral
contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit promitentului – furnizor, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care
rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
18. Confidenţialitatea contractului
18.1. Fără a aduce atingere execuţiei prezentului contract, achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor
informaţii pe care furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor
informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea
intelectuală.
18.2. Dispoziţiile art. 18.1. se aplică în mod corespunzător şi furnizorului.
19. Amendamente
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19.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adiţional.
20. Cesiunea
20.1. Furnizorul poate cesiona creanțele născute din acest contract (drepturile financiare), în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile Codului Civil şi ale art. 61 din O.U.G. nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate initial.
20.2. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art. 20.1.
21. Forţa majoră
21.1. Forţa majoră este avizată de Camera de Comerţ si Industrie 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. Documentaţia de atribuire elaborată de Achizitor şi oferta emisă de Furnizor, vor servi interpretării contractului
în caz de divergenţă.
22.2. Achizitorul şi Furnizorul 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.
22.3. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti
compentente de la sediul Achizitorului.

23.1.

23. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
24.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
24.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
24.4. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în partea introductivă a prezentului contract subsecvent.
24.5. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire şi se consideră primită la data menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor.
24.6. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
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25. Legea aplicabilă contractului
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract conţine ........... pagini, la care se adaugă documentele contractului, astfel cum s unt prevăzute la art.
7 şi a fost încheiat astăzi……………….., în două exemplare cu valoare juridică egală, din care unul pentru Achizitor
şi unul pentru Furnizor,

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

