Direcţia Generală Achiziţii Publice

Nr......../ ....................
Aprob,
Ministru
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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII – „RAPORT
ZILNIC PRIVIND REFLECTAREA ACTIVITĂŢII MDRT ÎN PRESA
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Prezentul document contine 20 de pagini si cuprinde: instructiuni pentru ofertanti, caietul
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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
SECTIUNEA I: Autoritatea contractanta
Denumire: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucuresti.
Cod postal: 050741
Telefon: 0372111551
Fax: 0372111445
Persoana de contact: Bogdan Raileanu
E-mail: bogdan.raileanu@yahoo.com
SECTIUNEA II - Obiectul contractului
Denumirea contractului: Raport zilnic privind reflectarea activitatii MDRT in presa
internationala
Descrierea contractului: Contractarea de servicii specifice necesare Serviciului Mass-media
Cod CPV: 92400000-5 – „Servicii de agentii de presa”, poziţia 110 în Planul Anual al
Achizitiilor Publice pe anul 2010
Durata contractului: pana la data de 31 decembrie 2010.
Posibilitatea depunerii de oferte alternative: nu pot fi depuse oferte alternative.
SECTIUNEA III – Legislatia aplicata
Ordinul nr.1319/21.04.2010 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind
aprobarea normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestari servicii avand
ca obiect achizitia de servicii ce intra sub incidenta prevederilor art.16 din O.U.G. nr.34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA IV - Criterii de calificare:
Situatia personala a ofertantului:



Se solicită declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr.34/2006
Se solicită declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006

Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


-

Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, emis cu cel mult 30 zile inainte de data
limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca:
domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolventei, cu modificarile ulterioare, sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.
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Pentru persoane juridice/fizice străine se vor prezenta documente edificatoare care sa
dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori
apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul
este rezident. (documentul se va prezenta in copie legalizata, anexandu-se si traducerea
autorizata in limba romana).
Certificat de atestare fiscală privind indeplinirea la zi a obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat si către bugetul local, precum si a
plăţii contribuţiei la asigurările sociale de stat, in original sau copie legalizata, prezentat
in termen de valabilitate, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are debite.
Referitor la situaţia economico – financiară
declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani care trebuie să fie egală sau mai
mare decat valoarea de 80.000 lei.

DOCUMENTELE DE INSCRIERE la procedura sunt:
1.
Cerere de participare la procedura (cerere tip – Formularul 1).
In original:
2.
Imputernicirea scrisa, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa
angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica (Formularul
2) – in original
Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei
imputernicite - certificata pentru conformitate cu originalul.
3.
Certificatul de inregistrare – in copie (certificata pentru conformitate cu originalul).
SE SOLICITA GARANTIE DE PARTICIPARE depusa sub forma de CEC, ordin
de plata sau scrisoare de garantie bancara in valoare de 800 Lei, valabila 30 de zile de la data
deschiderii ofertelor.
Nu se solicită garanţie de bună execuţie a contractului.
SECTIUNEA V: Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare a ofertei este romana.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data deschiderii ofertelor.
Oferta si documentele care insotesc oferta se vor depune la sediul Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucuresti – pentru
Directia Generala Achizitii Publice, direct sau prin poştă.
Data limită pentru depunerea ofertei: 04.05.2010, ora 10:00
Data deschiderii ofertei: 04.05.2010, ora 12:00
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta
Documentele vor fi depuse intr-un plic inchis, marcat cu adresa Autoritatii contractante şi cu
inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 04.05.2010, ora 12:00”
.” si cu adresa si numele ofertantului pentru a putea fi returnate nedeschise in cazul in care sunt
depuse la o alta adresa sau sunt depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor.
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SECTIUNEA VI: CRITERII DE ATRIBUIRE - oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic
Va fi declarata castigatoare oferta care va avea punctajul cel mai mare in urma aplicarii
urmatorului algoritm de calcul:
NR.
CRT.
A

CRITERIUL DE EVALUARE
PREŢUL OFERTEI

PUNCTAJ MAXIM
ACORDAT
30 PUNCTE
70 PUNCTE

B

OFERTA TEHNICĂ
din care:

B.1

Realizare

B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.1.4
B.2.

Număr publicaţii monitorizate
Ora de transmitere a serviciului
Uşurinţa listării formatului prezentat
Remedierea defectelor
Produse bonus

60 puncte

TOTAL

20 puncte
15 puncte
15 puncte
10 puncte
10 puncte
100 puncte

Note:
1)La punctele B.1.1, B.1.2, se admit doar formulări cuantificabile. Răspunsuri de tipul
„oricât”, „nelimitat”, „maxim” sau orice alt răspuns imposibil de punctat vor fi notate cu
0 puncte.
2) La punctul B.1.4 se va nota după cum urmează: DA – 5 puncte, NU– 0 puncte
3) La punctul B.2 se va puncta numărul de produse bonus oferite

Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor: Consiliul Naţional pentru
Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti, Cod poştal 030084
Tel: 021.310.46.41; Fax: 021.310.46.42
E-mail: office@cnsc.ro
Instanţa competenetă conform Cap. IX din O.U.G. nr.34/2006
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CAIET DE SARCINI

Specificaţii tehnice
Tipul de serviciu: Raport de reflectare în presa internaţională
Cerinţe minime:
 articolele/ştirile trebuie selectate în funcţie de lista cuvintelor cheie furnizate de MDRT
(Anexa 1). Lista poate fi modificată/completată de MDRT pe durata contractului.
 rapoartele vor cuprinde cel puţin: numele publicaţiei/agenţiei, data apariţiei, titlul şi
semnatarul articolului, textul integral al articolului, pasajele relevante ale
articolelor/ştirilor internaţionale traduse în limba româna
 lista minimală a publicaţiilor şi agenţiilor de presă internaţionale de interes pentru
MDRT face parte din caietul de sarcini (Anexa 2).
 livrarea raportului privind reflectarea activităţii MDRT în presa internaţională se va face
după cum urmează: stirile din timpul nopţii vor fi livrate într-un raport până la ora 8,00,
iar cele din timpul zilei în două rapoarte până la orele 14,00 si până la 22,00.
 disponibilitate rapidă a serviciului tehnic al ofertantului de a remedia defecţiunile care
ar putea interveni în livrarea corectă, completă şi în termen a monitorizării solicitate.
Ofertantul va specifica în oferta timpul de remediere a oricărei defecţiuni tehnice.
 oferirea altor produse de interes pentru MDRT constituie un avantaj si se va regăsi in
sistemul de punctare.
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Anexa 1
LISTA CUVINTELOR CHEIE:
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului:
a. articole cu referire la ministrul Elena Gabriela UDREA,
b. toate articolele în care se face referire la MDRT
c. articole referitoare la construcţii locuinţe, săli de sport, bazine de înot, reabilitare
termică, consolidare clădiri, risc seismic, din România
d. articole referitoare la dezvoltarea regională şi la fonduri europene: FEDR,
cooperare teritorială, cooperare transfrontalieră, fonduri structurale, INTERREG
IVC, URBACT II, INTERACT II, ESPON 2013, PHARE, SAMTID, IPA, ENPI
e. articole referitoare la: destinaţii turistice româneşti, turism în România, brandul
de turism al României, land of choice, turist în România, promovare turistică a
României
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Anexa 2
LISTA PUBLICAŢIILOR ŞI AGENŢIILOR DE ŞTIRI DE INTERES PENTRU MDRT
Publicaţii
1. The Economist - Marea Britanie
2. Famiglia Cristiana - Italia
3. Las Provincias - Spania
4. The Washington Times - SUA
5. Liberation - Franta
6. Der Standard - Austria
7. Magyar nemzet - Ungaria
8. Ha'aretz - Israel
9. Pravda - Rusia
10. Estrella Digital - Spania
11. Newsweek - SUA
12. Budapest Business Journal - Ungaria
13. Komsomolskaia Pravda - Rusia
14. Nezavisimaia Gazeta - Rusia
15. Le Temps - Elvetia
16. Courrier International - Franta
17. Financial Times - Marea Britanie
18. El Pais - Spania
19. El Mundo - Spania
20. Gazeta - Rusia
21. L'Express - Franta
22. The Christian Science Monitor - SUA
23. The Washington Post - SUA
24. The New York Times - SUA
25. L'Expresso - Italia
26. The Jerusalem Post - Israel
27. The Times - Marea Britanie
28. Le Figaro - Franta
29. The Jordan Times - Iordania
30. Budapest Sun - Ungaria
31. Maggyar Hirlop - Ungaria
32. Nepszabagsag - Ungaria
33. Nepszava - Ungaria
34. Corriere della Sera - Italia
35. La Repubblica - Italia
36. Il Messaggero - Italia
37. Il Mattino - Italia
38. L'Unita - Italia
39. La Stampa - Italia
40. Panorama - Italia
41. The Guardian - Marea Britanie
42. Le Monde - Franta
43. The International Herald Tribune - Franta
44. Rossiskaia Gazeta - Rusia
45. La Liberte - Belgia
46. The Wall Street Journal - SUA
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47. La Razon - Spania
48. La Vanguardia - Spania
49. Daily Mail - Marea Britanie
50. Daily Telegraph - Marea Britanie
51. The Scotsman - Scotia
52. Bloomberg
53. Frankfurter Allgemeine Zeitung - Germania
54. Financial Times Deutschland - Germania
55. Handelsblatt - Germania
56. Welt - Germania
57. Sueddeutsche Zeitung - Germania
58. Spiegel - Germania
59. Die Presse - Austria
60. Der Standard – Austria
Agenţii de presa:
1. Reuters
2. UPI - SUA
3. Associated Press
4. France Presse
5. EFE
6. ANSA
7. ITAR-TASS
8. Kyodo
9. BTA
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FORMULAR 1
CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ
Nr. ......../....................
1. Denumirea completă a ofertantului...................................................... ..............................
..........................................................................................................................................................
(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici
asociaţi, precum şi leaderul de asociaţie)
2. Sediul ofertantului (adresa completă) .........................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
telefon………………………fax ……………………………
3.
Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod
unic de înregistrare) ………………………………………………………………………......
4.
Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă
………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………...…………………………
5.
Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea consultantului organizator, în data de ………………………, astfel:
Scrisoare de garanţie bancară nr. …………………emisă de...........................
6.

Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ..................................

……………………………………………………………………..…………………….………..
7.
Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul
atribuirii contractului:
a) să încheiem, cu ………………………… , contractul de achiziţie, într-un termen de cel
puţin 5 zile de la data comunicării rezultatului procedurii sau conform comunicării transmise
de autoritatea contractantă ofertantului câştigător, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a
ofertei, şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului conform prevederilor
Documentaţiei de atribuire .
Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele
stipulate la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului
vom pierde garanţia de participare constituită.
8.
Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals,
pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în
vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi
angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.
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9.
Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor
ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate
cu acestea.
10.

Cererea a fost înregistrată la .................................................................................... sub nr.

…………………………………din data de …………………………… ..........................

___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR 2
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în
…………………………...…………………………………………………………………..........,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………,
atribut fiscal................................................................................................................reprezentată
legal prin….............…................................................................................................................ în
calitate.....................................…………………………,împuternicim
prin
prezenta
pe
..........................................................................………, domiciliat în………..........…………,
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………,
eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de
……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de cerere de
oferta deschisa în scopul atribuirii contractului de ……………......................................autoritate contractantă ……………………………………………………………………
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea
la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data
Denumirea mandantului
……………

S.C. …………………………………
reprezentata legal prin

________________________________
___________(Nume prenume)
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OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 3

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit
al
.................................................................................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu
ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au 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 ....................
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit al ........................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe proprie răspundere că:
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege;
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită până la
data de .................
SAU
au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în societatea este stabilită
 DA
 NU
d) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării .....................
___________________________
(Nume, prenume)
_________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumire)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumire:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon: …………………………
Fax: …………………………
E-mail: …………………………
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul
Cifra de afaceri anuală
SAU
Cifra de afaceri anuală
rezultând din producerea /
comercializarea ………
(la 31.12)
- lei 1.
2.
3.
Medie anuală:
Data completării: ……………
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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Cifra de afaceri anuală
SAU
Cifra de afaceri anuală
rezultând din producerea /
comercializarea ………
(la 31.12)
- echivalent euro -

FORMULAR 5
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa………………………….....................…….........................................……,cu sediul
în………………………….............................., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
……………………..........................................…,CUI…............................……………,atribut
fiscal.......................reprezentată legal prin.….............…......................................................în
calitate.....................................…………………………,împuternicim prin prezenta pe
.................................................................................................................………,domiciliat în
………..........…………………..............…………………..................……………..............…,
identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………,
eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de
……….........…………………………, să ne reprezinte la procedura de cerere de oferta
deschisa
în
scopul
atribuirii
contractului
de
……………...............................................……….....................………-autoritate contractantă
…………………………………………………………………….............................................
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea
la procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data

Denumirea mandantului

……………

S.C. …………………………………
reprezentata legal prin
________________________________
Nume prenume)
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr. _____ din ____________
-modelPREAMBUL
În temeiul art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului turismului nr........./............. privind
aprobarea Normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii
având ca obiect achiziionarea de servicii ce intră sub incidenta prevederilor art. 16 din
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările i completările ulterioare,
i având în vedere raportul procedurii de atribuire nr. .........../...................., aprobat de
conducătorul autorităii contractante
s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între următoarele:
1.Părţi contractante:
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI, cu sediul principal în
Bucureşti, Strada Apolodor, nr 17, latura nord, sector 5, telefon 0372111551, fax 0372111445,
cod fiscal 26369185, cont nr. ……………………………., deschis la Trezoreria municipiului
Bucureşti (D.T.C.P.M.B.), reprezentată legal prin Ministru - Elena Gabriela UDREA, i
Director General - Direcia Generală Economică i Administrativ ALINA IOANA DINCĂ, în
calitate de BENEFICIAR
şi
S.C...........................................................S.R.L./S.A. cu sediul în ....................................... Str.
............................................................ Nr. ......, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
.........................., sub nr. J0.../................./...................., tel/fax .........................., C.I.F.
....................................,
cont
........................................
deschis
la
Trezoreria
................................, reprezentată prin ............................., în calitate de PRESTATOR.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, 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 prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze beneficiarului in
legatura cu serviciile prestate conform contractului;
e. servicii – activitatile a caror prestare fac obiectul contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
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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 dintre părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
4. Obiectul contractului constă în prestare de servicii privind…………………, in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini nr…………………………si ofertei prestatorului
nr………………………, anexe la prezentul contract.
5. Preţul contractului i modalitări de plată
5.1. Preţul contractului este de .................... lei, inclusiv T.V.A. i reprezintă valoarea rezultată
din raportul procedurii de atribuire/procesul-verbal de negociere întocmit de comisia de
selecie, înregistrat sub nr. ......../...................
5.2. Preţul este ferm şi nu se modifică.
5.3. Plata se va efectua după desfăurarea evenimentului ce face obiectul material al
contractului, prin virament bancar, cu ordin de plată, pe baza facturilor fiscale emise de
prestator i acceptate de beneficiar, i a procesului-verbal de recepie care va consemna
îndeplinirea tuturor obligaiilor asumate de către prestator.
5.4. Plata se va efectua, în perioada 24-31 ale luni, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1
din O.U.G. nr. 34/2009.
6. Durata contractului: Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele
pări şi îşi încetează valabilitatea odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate prin
contract (recepţia serviciilor şi achitarea facturii fiscale).
7. Obligaţiile părţilor semnatare:
7.1. Obligaţiile PRESTATORULUI
a) să presteze serviciile care vor face obiectul prezentului contract în conditiile precizate in
caietul de sarcini nr. ........../..............., anexă la contract, si asumate in oferta nr.
................/...................., ce face parte integrantă din prezentul contract;
b) să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnica.
c) să încheie cu beneficiarul procesul-verbal de recepie al serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract;
d) Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele
achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia
situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
7.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI:
a) să efectueze plata pentru serviciile prestate, în condiiile i termenele prevăzute la art. 5 din
contract.
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b) să recepioneze, în condiiile art. 11 serviciile ce fac obiectul prezentului contract.
8 Penalităţi, daune - interese
8.1 În cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste să-i execute obligatiile
asumate prin contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de intârziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
8.2 În cazul în care beneficiarul nu onoreaza facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere până la îndeplinirea efectivă a
obligatiilor.
8.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fără a
fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităi şi de a pretinde plata de daune-interese.
8.4. Beneficiarul îi rezervă dreptul de a denuna unilateral prezentul contract în termen de 30
zile de la apariia unor circumstane care nu au putut fi prevăzute i care conduc la
modificarea clauzelor contractuale în aa măsură încât îndeplinirea acestuia ar fi contrar
interesului public.
9. Receptie si verificari
9.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta prestatorului si din caietul de sarcini.
9.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
9.3 Receptia serviciilor prestate se efectuează la predarea acestora, pe bază de proces-verbal de
recepie, semnat de reprezentanii mandatai ai părilor, proces-verbal în care se va
consemna îndeplinirea tuturor obligaiilor asumate de prestator prin contract, i prin caietul de
sarcini.
10. Forţa majoră
10.1 Forta majora, asa cum este prevazuta de lege, este constatata de o autoritate competenta si
exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
10.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
10.3 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
10.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
11. Notificări între părţi
11.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul/nr. fax prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
11.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
11.3 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
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11.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la aliniatele precedente.
12. Incetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) la încheierea evenimentului i odată cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de
părţile contractante;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută
necorespunzător obligaţiile contractuale. Rezilierea va opera de plin drept, fără nici o
altă formalitate, fără a fi necesară punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei
judecătoreşti ;
13. Litigii
13.1. Pările au convenit ca orice litigiu în legătura cu derularea contractului, care nu s-a stins
pe cale amiabilă, se va supune soluionării instanelor judecătoreti competente de pe
teritoriul României.
14. Limba care guvernează contractul
14.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
15. Legea aplicabilă contractului
15.1 Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.
16. Clauze finale
16.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

Prezentul contract, coninând ............ file, s-a încheiat astăzi ....................., în două exemplare
originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
BENEFICIAR,

PRESTATOR,

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI
MINISTRU
.......................................................

S.C. ................................. S.R.L./S.A.
prin reprezentant legal,
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