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DOCUMENTAȚIA PENTRU OFERTANȚI
PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE CAZARE LA HOTEL
COD CPV – 55110000-4 (rev.2)
prin procedură competitivă – în conformitate cu prevederile Instrucțiunii 26 AMPOSDRU
S.C. MAGNUM S.R.L. cu sediul social în Bușteni, județul Prahova, strada Poligonului nr. 3,
telefon 031 / 104 04 59, fax 021 / 314 32 58, e-mail: office@magnumevent.com, dorește să
achiziționeze servicii de cazare la hotel, cod CPV 55110000-4 (rev.2) pentru
implementarea activității V – furnizarea programelor de formare, din cadrul Proiectului
POSDRU/57/1.3/S/30768 - „Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării
competențelor profesionale” cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului
Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013.
Obiectul contractului constă în asigurarea de servicii de cazare la hotel pentru formatori și
experți în vederea desfășurării activităților din cadtul proiectului pentru îmbunătățirea
calificării și a competențelor cadrelor didactice.
Achizitor
Titlul proiectului
POSDRU
Nr. contractului de
finanțare
Calitatea achizitorului
în cadrul proiectului

S.C. MAGNUM S.R.L.
Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor
profesionale
POSDRU / 57 / 1.3 / S / 30768
Partener 2 național al CNDIPT – Centrul Național de Dezvoltare
a Învățământului Profesional și Tehnic
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1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Achizitor
Denumire: S.C. MAGNUM S.R.L. – partener 2 național
Adresa: Strada Poligonului, nr. 3, Bușteni, jud. Prahova, Romania
Persoană de contact:
Șerban PENCULESCU – director general
0722 200 966
Daniela DOCSĂNESCU – expert achiziții publice
0734 337 826
E-mail: office@magnumevent.com
Tel. / Fax: 021 / 314 32 58
Adresa de internet: www.magnumevent.com
1.2.

a) Termen limită de depunere a ofertelor : 26/07/ 2012, ora 16.30
b) Adresele unde se primesc ofertele:
- e-mail: office@magnumevent.com sau
daniela.docsanescu@magnumevent.com
- B-dul Carol I, nr. 51, etaj 1, ap. 7, interfon 07, sector 2, cod poștal
020914, București, România

Orice ofertă primită după data și ora limită de depunere a ofertelor, stabilite prin
documentația pentru ofertanți sau la o alta adresă decât cele indicate mai sus nu va fi
analizată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedechise, în vederea
returnării acestora către ofertant.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziție:
Servicii de cazare la hotel
2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziționate:
Servicii de cazare la hotel în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini
Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare: Servicii de cazare la hotel
într-o unitate de primire amplasată îm localitatea Bușteni
a) Lucrări
Execuție

Proiectare și execuție

Realizare prin orice
mijloace corespunzătoare
cerințelor specificate de
achizitor

Principala locație a lucrării:
____________________________
____________________________

b) Produse
Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate






c) Servicii
Categoria serviciului:
2A

2B

X

Principalul loc de livrare: Principalul
loc
de
_____________________ prestare: Bușteni
_____________________ Cod CPV: 55110000-4
(rev.2)
2.1.3. Durata contractului de achiziție:
De la data semnării contractului de ambele părţi până la data de 15 septembrie
2012.
3. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU DE SELECŢIE
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3.1) Situaţia personală a ofertantului
Criteriu:

Documente care să susţină criteriul

ATENŢIE:
Toate certificatele / documentele / formularele menţionate mai jos, de la toate punctele,
trebuie să fie prezentate în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, şi trebuie
să fie valabile la data deschiderii ofertelor.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură şi ştampilă, menţionat în clar numele
întreg al persoanei semnatare.
NU SE ACCEPTĂ PRESCURTĂRI !
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită prin lege, nu
vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate până la data depunerii ofertelor.
Dacă există incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, achizitorul are dreptul
să solicite informaţii direct de la autorităţile competente.
Încadrarea în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 180 şi la art.181 din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului.
3.1.1) Declaraţie privind
CERINȚĂ OBLIGATORIE
neîncadrarea în prevederile art. 180
1. Declaraţie de eligibilitate și de neîncadrare în
si art. 181 din OUG nr. 34 / 2006
situațiile prevăzute la art. 180 și art. 181 din OUG nr.
Solicitat
34 / 2006 cu modificările și completările ulterioare –
în original - Formular nr. 1
3.1.2) Calitatea de participant la
CERINȚĂ OBLIGATORIE
procedură
1. Declaraţie privind calitatea de participant la
Solicitat
procedură – în original - Formular nr. 2
4.1 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
4.1.1) Persoane juridice/fizice
CERINȚĂ OBLIGATORIE
române
1. Certificat de înregistrare pentru persoane fizice
Solicitat 
sau juridice - eliberat de Ministerul Justiției, Oficiul
Registrului Comerțului sau echivalent – în copie
conformă cu originalul
4. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETATE CU PRIVIRE LA
CRITERIUL
APLICAT
PENTRU
STABILIREA
OFERTEI
CÂȘTIGĂTOARE
Prețul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X


3

5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1 Limba de redactare a ofertei
5.2 Moneda în care este exprimat
prețul contractului
5.3 Perioada minimă de valabilitate a
ofertei
5.3 Modul de prezentare a financiare

Limba română
Lei
30 zile de la data limită de depunere a ofertei
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei,
fără TVA, în formatul indicat prin Formular nr. 2
și va fi însoțită de un centralizator de prețuri
pentru detalierea costurilor pe servicii ținându-se
cont de serviciile solicitate prin caietul de sarcini
și în conformitate cu Formular nr. 3.
Contravaloarea micului dejun poate fi evidențiată și
separat în oferta financiară, după caz.
Ofertanţilor le este reamintit faptul că bugetul
maxim alocat acestui contract este de 17.600 lei,
fără TVA.
Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil
pentru contract vor fi respinse ca inacceptabile.
Orice eroare aritmetică va fi corectată conform
legislaţiei în vigoare.
CUM ȘI UNDE SE DEPUN OFERTELE
1. Oferta se transmite împreună cu o scrisoare de
înaintare, în formatul prevăzut în Formular nr. 4.
2. Oferta se va depune în aşa fel încât să fie primită
de către achizitor înainte de termenul limită de
depunere specificat în documentația pentru
ofertanți.
3. Ofertele trebuie să conţină toate documentele şi
informaţiile solicitate şi se vor depune, după caz, la
adresele achizitorului menționate la punctul 1.2 lit.
b).
Ofertele depuse la altă adresă decât cele indicate
vor fi respinse ca inacceptabile şi returnate
nedeschise.
4. Oferta se depune - 1 exemplar.
a) Astfel, în cazul depunerii prin poștă, plicul /
coletul cu oferta va include două plicuri separate,
sigilate și ștampilate, unul marcat ”PLIC A –
Documente de calificare”, cel de-al doilea ”PLIC B
– Propunerea financiară”.
 Plicul A va conține toate documentele și
formularele solicitate prin documentația de
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atribuire.
Plicul B va conține propunerea financiară –
Formularul 2 – în original și detalierea
costurilor pe servicii ținându-se cont de
serviciile solicitate prin caietul de sarcini și
conform Formular nr. 3.

Lipsa propunerii financiare conform precizărilor
de mai sus va duce la respingerea ofertei ca
inacceptabilă.
Plicul, în care sunt incluse cele 2 plicuri conform
cerinţelor de mai sus, va purta următoarele
informaţii obligatorii:
 Numele/denumirea şi adresa completă a
ofertantului;
 Titlul contractului pentru care se depune oferta:
Servicii de cazare la hotel - PROIECT ID
POSDRU / 57 / 1.3 / S / 30768;
 Adresa achizitorului indicată mai sus la care este
depusă oferta;
 Menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE
DE DATA DE 02.08.2012”.
b) În cazul transmiterii pe adresele de e-mail, toate
documentele (de calificare, propunerea financiară și
adresa de înaintare) vor fi în format pdf, iar în
corpul de text se vor menționa următoarele:
 Titlul contractului pentru care se depune oferta:
Servicii de cazare la hotel - PROIECT ID
POSDRU / 57 / 1.3 / S / 30768;
 Menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE
DE DATA DE 26.07.2012”.
5. Nu se acceptă oferte alternative.

5.6 Posibilitatea
modificării ofertei

retragerii

sau Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin
notificare scrisă adresată achizitorului, până la data și
ora limită de primire a ofertelor.
Ofertantul poate schimba conţinutul ofertei, până la
data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor,
adresând pentru aceasta achizitorului o cerere de
retragere a ofertei în vederea modificării. Achizitorul
nu este răspunzător în cazul imposibilităţii ofertantului
de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora
limită, stabilită în invitația de participare. Transmiterea
oricărei modificări trebuie făcută în conformitate cu
procedura indicată la punctul 5.5 de mai sus, cu
amendamentul că pe plicul exterior se va marca,
corespunzător, „MODIFICARE”.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi
modifica oferta după expirarea datei limită pentru
depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii
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acestuia din procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad
în sarcina ofertantului.
5.7 Informații referitoare la termenele Serviciile care fac obiectul contractului menționat
pentru prestarea serviciilor
mai sus vor fi prestate în locația și la datele
prevăzute prin caietul de sarcini, parte integrantă a
documetației de atribuire.

5.8 Modalități de contestare a deciziei
achizitorului
de
atribuire
a
contractului de achiziție și de
soluționare a contestației
Contestațiile se pot depune la sediul Achizitorului în termen de 5 zile de la data comunicării
rezultatului procedurii.
Denumire: S.C. MAGNUM S.R.L.
Adresa: B-dul Carol I, nr. 51, et.1, ap. 7, sector 2
Localitatea: Bucureşti
Cod poştal: 020914
Ţara: ROMÂNIA
E-mail: office@magnumevent.com
Telefon: 031 104 04 59
Adresă internet: www.magnumevent.com
Fax: 021 314 32 58

6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
6.1 Ajustarea prețului contractului
da 
nu 
6.2 Garanția de bună execuție
contractului
da 
nu 

a
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Caiet de sarcini
1. CONTEXT
Proiectul Fomarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale,
nr. de ref. POSDRU / 57 / 1.3 / S / 30768 cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 are drept
obiectiv general susținerea procesului de îmbunătățire a sistemului național de educație și
formare profesională, prin creșterea atractivității și a calității programelor de educație și
formare profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea unei
evaluări moderne și relevante a rezultatelor învățării, respectiv pregătirea a 600 de cadre
didactice / personal din unități de învățământ profesional și tehnic.
Proiectul va contribui la dezvoltarea competențelor specializate ale cadrelor didactice și
implicit la îmbunătățirea sistemului de educație și de formare profesională.
Proiectul își propune atingerea urmatoarelor obiective specifice:




Îmbunătățirea calificării cadrelor didactice prin însușirea și exersarea practicilor
evaluării competențelor profesionale, rezultate ale învățării. Competențele dezvoltate
privind organizarea evaluării și monitorizarea ei, realizarea și administrarea instrumentelor
de evaluare, evidența, interpretarea și valorificarea evoluției performanțelor elevilor susțin
o conduită modernă, profesionistă și eficientă ce va conduce la asigurarea creșterii calității
procesului de predare – învățare – evaluare.
Susținerea dezvoltării carierei în învățământ și diversificarea activităților profesionale
prin valorificarea oportunităților generate de expertiza căpătată ca formator sau dezvoltator
de instrumente de evaluare.
Activitățile proiectului se referă, printre altele, la organizarea conferințelor de lansare și de
închidere a proiectului, a sesiunilor de formare, a vizitelor de studiu, a seminariilor de lucru și
a întâlnirilor de lucru atât din punct de vedere logistic cât și din punct de vedere tehnic,
precum și la elaborarea și multiplicarea materialelor de curs.
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3. OBIECTUL CONTRACTULUI
În cadrul proiectului “ Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor
profesionale” cofinanțat din FSE, număr de referință POSDRU / 57 / 1.3 / S / 30768, prin
activitatea V se organizează sesiuni de formare susținute de formatori și experți pentru care sunt
solicitate servicii de cazare la hotel:

ACTIVITATEA A1
Activitate /
Grup
A1 / G1

Locația

Perioada

Număr participanți

check in

check out

Bușteni

23 – 26.08.2012

4

22.08.2012

26.08.2012

A1 / G2

Bușteni

23 – 26.08.2012

4

22.08.2012

26.08.2012

TOTAL perioada 23.08.2012 – 26.08.2012
30.08.2012 –
02.09.2012
A1 / G2
Bușteni
30.08.2012 –
02.09.2012
A1 / G3
Bușteni
30.08.2012 –
02.09.2012
TOTAL perioada 30.08.2012 – 02.09.2012
A1 / G1

Bușteni

Nr. Crt.
1

Activitate
A1

Total cantitati:

8

8 x 4 nopți = 32 nopți

4

29.08.2012

02.09.2012

4

29.08.2012

02.09.2012

4

29.08.2012

02.09.2012

12

12 x 4 nopți = 48 nopți

Nopti sg
80
80 nopti
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PRECIZĂRI:
1. SERVICII DE CAZARE
Cazarea se va asigura în camere single sau duble, după caz cu mic dejun inclus, încadrate la
categoria de 2** sau de 3 *** (stele) ori echivalent într-o unitate de primire situată în
localitatea Bușteni. Contravaloarea micului dejun poate fi evidențiată și separat în oferta
financiară, după caz.
CERINȚE MINIME:
Camerele de cazare trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:
- cablu TV
- acces gratuit la internet
- cadă / cabină duș
- curățenie zilnică.


La cazare se va ține cont de prevederile art.9, alin. 1 din Ordinul comun nr. 1117 / 2170 /
2010 al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor
Publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul
operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013

Beneficiarul îți rezervă dreptul ca pe parcursul perioadei de analiză a ofertelor să efectueze
vizite de verificare a veridicității informațiilor cuprinse în oferta tehnică referitoare la
unitățile de primire, respectiv verificarea camerelor de cazare.
Datele de cazare se pot modifica. În acest caz, Prestatorul va fi informat cu cel puțin 5 zile
înainte de cazarea persoanelor asupra noilor date.
Facturarea serviciilor de cazare se va face în funcție de numărul real de persoane cazate
pe bază de listă cazare semnată.
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MODEL CONTRACT
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Model Contract de servicii
Contract de prestări servicii
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul
contract de prestare de servicii,
între
................................................................................................
denumirea
autorităţii
contractante
adresa................................................................,
telefon/fax
.............................................., număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal
...................................,
cont
trezorerie
…………………………………………………………………………, reprezentată prin
……………....................................................................,
(denumirea
conducătorului),
funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……............................................……………......................denumirea operatorului economic
adresă
.........................................telefon/fax
.....................număr
de
înmatriculare
..........................................cod
fiscal
...................................cont
(trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată
prin
.............................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
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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 contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de cazare la hotel pentru implementarea
activităților privind sesiunile de formare din cadrul Proiectului ”Formarea cadrelor
didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale” ID 30768, în perioada
convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract
pentru serviciile prestate.
5. Prețul contractului
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor conform propunerii financiare, este de ........... lei, la
care se adaugă T.V.A. ................ lei și se va realiza în conformitate cu prevederile art 10.
5.2. – Prețul este ferm și nu se ajustează în sensul majorării acestuia.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de.............., respectiv de la data semnării contractului
de ambele părți și până la data de ................
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea financiară.
8. Obligaţiile prestatorului
8.1- Prestatorul are următoarele obligații cu privire la prezentul contract:
8.1.1.- asigură numărul de camere pentru cazarea persoanelor în conformitate cu
cerințele din caietul de sarcini;
8.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada / perioadele stabilite și la standardele şi performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
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8.3 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materiale, instalațiile, echipamentele și orice altele asemenea cerute prin caietul de sarcini în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract.
8.4 - 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 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.
9. Obligaţiile achizitorului
9.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
9.2 – Pune la dispoziția prestatorului lista persoanelor cuprinzând numărul și numele acestora
cu 24 de ore înainte de prima zi de cazare.
9.3. – Achizitorul are dreptul de a modifica, în funcție de interesele sale legitime și de bugetul
de care dispune, următoarele:
 data de desfășurare a evenimentului;
 numărul de persoane participante.
9.4 – Modificările prevăzute la pct. 9.3 se anunță în prealabil prestatorului cu cel puțin 5 zile
înainte de desfășurarea cursului.
9.5 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
10. Modalități de plată
10.1 – Plata serviciilor se realizează pe bază de factură emisă de prestator și pe bază
procesului verbal de recepție servicii (Formular nr. 6), după finalizarea fiecărui eveniment.
Plata facturii se realizează în funcție de numărul real de participanți cazați în conformitate cu
semnăturile de pe listele de cazare.
10.2 - Achizitorul se obligă să plătească în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii
facturii de la prestator însoțită de procesul verbal de recepție servicii.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea
perioadei convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1 % din preţul contractului pentru fiecare săptămână de
întârziere.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile lucrătoare de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare săptămână de întârziere.
11.3 - 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.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, 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 prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
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corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
12. Recepţie şi verificări
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
13. Forţa majoră
13.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 - 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.
13.4 - 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.
13.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.6- 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.
14. Soluţionarea litigiilor
14.1 - Achizitorul şi prestatorul 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.
14.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către
instanţele judecătoreşti din România.
15. Limba care guvernează contractul
15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
16. Comunicări
16.1 - (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.
16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
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17. Legea aplicabilă contractului
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înțeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
............................
(semnătură autorizată)
LS

Prestator,
..............................
(semnătură autorizată)
LS
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