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SECTIUNEA FORMULARE
In cadrul contractului de achizitie
„Organizarea unei campanii de comunicare si constientizare a problematicii abandonului scolar”
din cadrul proiectului
“Educatia in comunitate – Drum cu prioritate!” – ID 156054
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Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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Formularul nr. 0
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul Achizitorului
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE INAINTARE
Către,
Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea
str. Strada Dobrogeanu Gherea, nr. 3-4, Localitate Tulcea, Judetul Tulcea
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea atribuirea
contractului de „Organizarea unei campanii de comunicare si constientizare a problematicii abandonului
scolar” în cadrul proiectului ”Educatia in comunitate – Drum cu prioritate!” – ID 156054, numarul contractului
de
finantare
POSDRU/188/2.2/156054,
noi
______________________________________
(denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
c) mostre, schiţe după caz.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerinţele.
Data completării ___________
Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată, ştampila )
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Formularul nr. 1
Operator economic
(denumirea/numele)__
Adresa sediului social

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul............................, reprezentant imputernicit al ...................(denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului)_, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre
situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 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 modificari prin Legea 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei
organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente de care dispun
Data completarii ......................
Candidat/ofertant, (denumirea operatorului economic)
...............................
Subsemnatul
Reprezentant Legal
...........
semnatura autorizata si stampila
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Formularul nr. 2
Operator economic
(denumirea/numele)__
Adresa sediului social

DECLARATIE
privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006
Subsemnatul ..................(a), ....(denumire operator economic)......, in calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de .................. pentru atribuirea contractului de achizitie
publica avand ca obiect ....(denumire, cod CPV/CPSA)..., la data de ................., organizata de
.............., declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul - sindic
b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data
solicitata ..............;
c) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit obligatiile contractuale si nu am produs prejudicii
beneficiarilor acestora;
d) nu am fost condamnat in ultimii 3 ani , prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala;
e) nu prezint informatii false si voi prezenta informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data completarii ......................
Candidat/ofertant (numele operatorului economic)
Reprezentant legal (numele)
(semnatura autorizata si stampila)_
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Formularul nr. 3
Operator economic
______________(denumirea/numele)
DECLARATIE
pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1
din OUG 34/2006
Subsemnatul(a) ........................................................., (denumirea, numele operatorului
economic)..................., in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant la procedura
de....................................... (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie
publica
avand
ca
obiect:
achizitionarea
_______________________________________________________” cod _______________, la data
de .......................... (zi/luna/an), organizata de Inspectoratul Judetean Scolar Tulcea , declar pe
propria raspundere ca nu ma incadrez in nici una din situatiile prevazute de art.69^1, respectiv:
- nu am drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare,
persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante,
- nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea
inclusiv, sau care sa fie in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit a) din OUG
34/2006, persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, respectiv :
DAMIAN DUMITRU
IGNATENCU VALENTIN
VASILE GABRIELA LĂCRĂMIOARA
STRÂMBU ADRIAN
BAN ADELA
RANCIU MIOARA
PEICIU MARINELA

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, conform prevederilor
art.69^1 voi fi exclus din procedura de atribuire.
Data completarii ......................
Candidat/ofertant (numele operatorului economic)
Reprezentant legal (numele)
(semnatura autorizata si stampila)_
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Formularul nr. 4
Operator economic
______________
(denumirea/numele)
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertã independentã
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã
organizatã de ............................., în calitate de autoritate contractantã, cu nr. .......................... din data
de ........................, certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi
complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care
cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;
3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze
oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta
decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi
proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent,
fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la
respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu
au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce
priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate
în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.
Data completarii ......................
Candidat/ofertant (numele operatorului economic)
Reprezentant legal (numele)
(semnatura autorizata)_
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Formularul nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1.
Subsemnatul..........................,
reprezentant
împuternicit
al
....................................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului
de achiziţie
publică
..................
(se
menţionează
procedura),
având
ca
obiect.................................................. (denumirea produsului, ser6ciului sau lucrării şi codul
CPV).............................................., la data de .............. (zi/luna/an), organizată de
........................................, particip şi depun oferta:
 în nume propriu;
 ca asociat in 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 ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători,
pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte îin fiecare
detaliu şi înţeleg 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 legătura cu activitatea noastră.

Data completarii ......................
Candidat/ofertant (numele operatorului economic)
Reprezentant legal (numele) (semnatura autorizata)_
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Formularul nr. 6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:…;Fax:….;Telex:….;E-mail:……….
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ....... (numărul, data şi locul de
înmatriculare/înregistrare)......................
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............ (în conformitate cu prevederile din statutul
propriu)............................
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ..... (adrese complete, telefon/telex/fax,
certificate de înmatriculare/înregistrare)......
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: (2012,2013,2014)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
(RON)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Media anuală:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

10 : IBAN..................deschis la ............................
Data completarii ......................
Candidat/ofertant (numele operatorului economic)
Reprezentant legal (numele)
(semnatura autorizata)_
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____________________________
(denumirea operatorului economic)
____________________________
(sediul)

Formularul nr. 8

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARĂ

Către,
………………………………..
Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru produsele şi serviciile solicitate în cadrul
prezentei proceduri.
1. Examinând documentaţia de atribuire pentru procedura de atribuire conform art. 16 din OUG
34/2006 pentru serviciile incluse în anexa 2,. privind atribuirea contractului achizitie de „Organizarea
unei campanii de comunicare si constientizare a problematicii abandonului scolar” necesare pentru
implementarea proiectului “Educatia in comunitate – Drum cu prioritate!” – ID 156054”
POSDRU/188/2.2/156054, subsemnatul ________________________________________ (numele și
prenumele),
în
calitate
de
reprezentant
al
ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), cu
sediul în _________________________________, ne oferim ca, conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam serviciile in cadrul achizitie
„Sesiuni de instruire asistata, ghid de bune practici si resurse educationale video”, cod CPV
…………………………………. pentru suma de ……… (In litere și in cifre) LEI, la care se adauga taxa
pe valoarea adaugata in valoare de …… (In litere și in cifre) LEI.
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ____________________, și
ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajament între noi.

Data completării
Operator economic,
.................................
Reprezentant Legal
Semnatura stampila
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____________________________
(denumirea operatorului economic)
____________________________
(sediul)

ANEXA 1 Formularul nr. 8

Anexa 1 la Formularul de oferta financiară

#

1
2

3
4

Denumire serviciu

UM

Strategia de comunicare si
conceptual visual
Caravana de constientizare a
problematicii abandonului scolar si
activare a comunitatilor locale
Organizarea e doua dezbateri
publice transmise live
Organizarea conferintei nationala
problematica abandonului scolar

Pret
total
fara
TVA

Pret
unit
ar
cu
TVA

Pret
maximal
pentru
fiecare
serviciu
(pret lei fara
TVA)

1

90725.81

2

217741.94

2

108870.97

1

145161.29

1

217741.94

1

108870,96

1

54435.48

1

36290.32

1

18145,16

2

67500

Bucata

Bucata
Bucata
Bucata

5
10 pilule video si difuzare nationala

Bucata

Materiale si instrumente creative copii

Bucata

Film de campanie

Bucata

Campania de promovare online
Realizare website (Pagina web
interactiva)

Bucata

6
7
8
9

Cantitate

Pret
unit
ar
fara
TVA

Pre
t
tot
al
cu
TV
A

Bucata
10
Promovare presa locala scrisa 3 luni

Bucata

Total:
Data completării
Operator economic,
.................................

Reprezentant legal (Semnatura si Stampila)

Educația în comunitate – Drum cu prioritate!
POSDRU/188/2.2/S/156054

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!
Formularul nr. 9
___________________________
(denumirea operatorului economic)
______________
(sediul)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR ŞI A SUBCONTRACTORILOR ŞI
PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Subsemnatul …………………….. (nume și prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ................................... (denumirea şi sediul ofertantului), ofertant în cadrul procedurii de
achiziţiei la atribuirea contractului „Organizarea unei campanii de comunicare si constientizare a
problematicii abandonului scolar” necesare pentru implementarea ”Educatia in comunitate – Drum cu
prioritate!” ID 156054 declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Nume entitate
legală (asociat
sau
subcontractor)
Liderul asociaţiei

Activităţi
din
contract

Valoarea
aproximativă

% din
valoarea
contractului

Adresa

Asociat 1
Asociat 2

Educația în comunitate – Drum cu prioritate!
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Acord
asociat/subcontractor
cu specimen
semnătură
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Nume entitate
legală (asociat
sau
subcontractor)

Activităţi
din
contract

Valoarea
aproximativă

% din
valoarea
contractului

Adresa

Acord
asociat/subcontractor
cu specimen
semnătură

Subcontractor 1

Se va include în acest tabel o listă a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat
și pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, împreuna cu numele şi adresele
subcontractorilor propuşi.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele în clar)__________________, în calitate de _____________, legal autorizat să semnez
oferta pentru şi în numele __________________________,(denumire/nume operator economic)
(semnătura și ştampila)________________________
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Formularul nr. 13
Banca__________________

(denumirea)
Sediul__________________

SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,
Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea

Cu privire la contractul încheiat între __________________ , în calitate de contractant şi
Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea în calitate de Achizitor, ne obligăm prin prezenta conditionat
sau necondiţionat (dupa caz), să plătim în favoarea Achizitorului, până la concurenţa sumei de
_____________ reprezentând 5%/(2.5% IMM) din valoarea fără TVA a contractului respectiv, orice
sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie in care se confirmă neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de „Servicii de
elaborare si implementare pentru o campanie de comunicare si constientizare a problematicii
abandonului scolar” mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o
altă formalitate suplimentară din partea Autoritatii Contractante sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii,
se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.
Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _
(semnătura autorizată)
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Formularul nr. 14

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII

I.Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
Adresa sediului social
Cod unic de înregistrare
Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau
echivalent)

II.Tipul întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
|_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 3.
|_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie
|_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr.3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

Exerciţiul financiar de referinţă

1

Cifra de afaceri anuală netă

Active totale

(mii lei/mii euro)

(mii lei/mii euro)

Numărul mediu anual de salariaţi
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Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele |_| Nu
financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea
|_| Da (în acest caz se va completa şi
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere,
se va ataşa o declaraţie referitoare la
întreprindere mică, mijlocie sau mare).
exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea
..............................................................................................................

Semnătura ......................................................

Data întocmirii ..........................

şi ştampila

_____

1

Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale
sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de
acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual
de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria
răspundere.
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Formularul nr. 15
DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
Subsemnatul ................................, declar ca sunt de acord să particip la procedura conform art. 16 din
OUG 34/2006 privind serviciile cuprinse in Anexa 2 B organizată de Inspectoratului Scolar Judetean
Tulcea, pentru achiziţionarea „Organizarea unei campanii de comunicare si constientizare a
problematicii abandonului scolar”, in cadrul proiectului ”Educatia in comunitate – Drum cu

prioritate!” – ID 156054
De asemenea, în cazul în care oferta companiei SC...................SRL/SA va fi desemnata câştigătoare,
declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în
perioada:
De la

Pana la

09.09.2015

30.11.2015

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă
majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage
după sine anularea contractului.

Nume
Semnătură
Dată

09.09.2015
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Formularul nr. 10
MODEL ACORD DE ASOCIERE

Noi, părţi semnatare:
S.C. _______________________
______________________
ne asociem pentru a realiza în comun contractul de ............... Lot ........................
Activităţi contractuale ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________

Contribuţia financiară a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % ___________________________

Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: liderul asociaţiei, _____________ preia
responsabilitatea şi primeşte instrucţiuni de la investitor în folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:
Asociat 1 (lider asociere) .....................
Asociat 2 ..................

Cauzele încetării asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării:
-

încetarea asociaţiei în cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului de asociere;
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-

modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei
părţi până la data încetării asociaţiei.

Repartizarea fizica, valorica şi procentuala a contractului de achiziţie preluate de fiecare asociat
pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei:
_______ % S.C. _(denumire activităţi)_________________________
_______ % S.C. ___________________________

Alte clauze: __________________________________________________________

Data completării:

LIDERUL ASOCIATIEI,

ASOCIAT,

ASOCIAT,
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Contract de servicii (model de contract)
nr.______________data_______________

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare,
s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii.

1.

Părţile contractante

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETAN Tulcea cu sediul in .............., Str. ................, judetul
................, România, telefon: .............., fax: ................, avand codul unic de înregistrare
....................., contul nr. RO, deschis la Trezoreria ..............., reprezentată legal prin ......................,
Inspector Scolar General , in calitate de Achizitor pe de-o parte

şi

.................................. cu sediul ......................, str. ......................... ......, oras..............., telefon/fax
................... / ........................, avand număr de înmatriculare .................... cod fiscal .................. cont
(trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin domnul
........................... (denumirea conducătorului), funcţia ...................., în calitate de prestator, pe de altă
parte.

2.

Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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b) Autoritate contractanta şi operator economic - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil operatorului economic de către autoritatea contractanta, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 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.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. – Operatorul economic se obligă să presteze serviciile: „Organizarea unei campanii de
comunicare si constientizare a problematicii abandonului scolar implementare pentru o campanie de
comunicare si constientizare a problematicii abandonului scolar”. In cadrul proiectului ”Educatia in
comunitate – Drum cu prioritate!” din cadrul proiectului, numarul contractului de finantare
POSDRU/188/2.2/156054
4.2. – Autoritatea contractanta se obligă să plătească operatorului economic preţul convenit pentru
îndeplinirea contractului de achizitie de „Organizarea unei campanii de comunicare si constientizare a
problematicii abandonului scolar”, prevazute in anexa la contract.
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4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ............... lei la care se adaugă
.............. lei reprezentând T.V.A.
5. Durata contractului

5.1. – Durata contractului de achiziție începe la data semnării acestuia de către ambele părţi şi pana la
data de ...................
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului, fara a se limita, la sunt:
a)
b)
c)
d)
e)

factura fiscală;
Proces verbal de recepție a serviciilor;
Strategie de comunicare
Conceptul Vizual
Caravana
Raport pentru fiecare caravana organizata
Poze si filmari din timpul evenimentului
Lista participanti

f)

Liste participanti (dezbateri publice) Lista masa
Agenda evenimentului (dezbateri publice)
Inregistrarile video de la eveniment si poze (dezbateri publice)
Raport desfasurare eveniment (dezbateri publice)
g) Liste Participanti (conferinta nationala)
Diagrama de cazare (lista de cazare)
Diagrama de transport (lista de transport)
Diagrama de masa (lista de masa)
Inregistrare conferinta nationala
Poze
Raport desfasurare conferinta nationala
h) Pv proces verbal receptie pilule video
Raport difuzare nationala
Inregistrare video pilule predate pe DVD
Inregistrare video pilule cand sunt difuzate
i) Materiale si intrumente creative copii
j) Film campanie
k) Dovada desfasurari campaniei de promovare on-line
l) Ziarele care contin articolele din presa locala
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m) Orice alte documente justificative pentru care le solicita Autoritatea de management
POSDRU/ Organism Intermediar POSDRU.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Operatorul economic se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract pe toata
perioada de valabilitate a contractului şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Operatorul economic se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele
prezentate in oferta.
7.3 – Operatorul economic se obligă să despăgubească autoritatii contractante 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 serviciile prestate, 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.

8. Obligaţiile principale ale Autoritatii contractante
8.1 – Autoritatea contractanta se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
8.2 - Autoritatea contractanta se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 – Autoritatea contractanta se obligă să plătească preţul către prestator în conformitate cu
prevederile in termen de 60 de zile de la emiterea facturii.
8.4 - Dacă Autoritatea contractanta nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevăzute convenite, operatorul economic are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat
ce autoritatea contractanta onorează factura, operatorul economic va relua prestarea serviciilor în cel
mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, operatorul economic nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu 0,15% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea
efectivă a obligaţiilor, si care vor fi retinute automat de catre Autoritatea contractantă la plata facturii,
fara notificarea prealabila a operatorului economic.
9.2 - În cazul în care autoritatea contractanta nu onorează facturile în termen de 45 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă
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cu 0.15% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a
obligaţiilor.

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 – Autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată operatorului economic, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru operatorul economic. În acest caz, operatorul economic are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

Clauze specifice

10. Alte responsabilităţi ale Operatorului economic
10.1 - (1) Operatorul economic are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea
sa tehnică.
(2) Operatorul economic se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.2 – Operatorul economic este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11. Alte responsabilităţi ale Autoritatii contractante
11.1 – Autoritatea contractanta se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

12. Recepţie şi verificări
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12.1 – Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
12.2 - Verificările vor fi efectuate de către autoritatea contractanta prin reprezentanţii săi împuterniciţi,
în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Autoritatea contractanta are obligaţia de a
notifica în scris operatorul economic, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 – Operatorul economic are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt
posibil de la semnarea contractului.
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen
care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i)

orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii)
alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator,
îndreptăţesc operatorul economic de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna
un act adiţional.
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului operatorul economic nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
13.4 - În afara cazului în care autoritatea contractanta este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autoritatea contractanta de a solicita
penalităţi operatorului economic.

14. Ajustarea preţului contractului
14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de autprotatea contractanta operatorului economic
sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
14.2 - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

15. Subcontractanţi
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15.1 – Operatorul economic are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
autoritatea contractanta.
15.2 - (1) Operatorul economic are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
15.3 - (1) Operatorul economic este pe deplin răspunzător faţă de autoritatea contractanta de modul în
care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de operatorul economic de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Operatorul economic are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
15.4 – Operatorul economic poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului
contractului şi va fi notificată achizitorului.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - 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.
16.4 - 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.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6- 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 părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
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17.1 – Autoritatea contractanta şi operatorul economic vor depune 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 contractului.
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, autoritatea contractanta şi operatorul
economic nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către
instanţele judecătoreşti competente din România.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI Tulcea
Inspector Scolar General,
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