Programul Operational Capital Uman
Axa prioritara 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non -roma) aflate in risc de saracie si excluziune
sociala, prin implementarea de masuri integrate
Titlu proiect: „Masuri integrate pentru dezvoltarea si valorificarea potentialului comunei Letca Noua”
Cod SMIS proiect: 102113

CAIET DE SARCINI
PRESTARI SERVICII ORGANIZARE ATELIERE/SEMINARII DE CONSILIERE
PROFESIONALA
OBIECTUL ACHIZITIEI SI CANTITATEA DE BUNURI
Prestarea de servicii organizare ateliere/seminarii de consiliere profesionala pentru 400
de persoane.
COD CPV
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii
CADRUL LEGAL DE DISTRIBUIRE A TICHETELOR
▪ Implementarea proiectului „Masuri integrate pentru dezvoltarea si valorificarea
potentialului comunei Letca Noua”, cod SMIS proiect: 102113, in calitate de
Beneficiar, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul
Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4. Incluziunea sociala si
combaterea saraciei POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunitati
marginalizate (non -roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin
implementarea de masuri integrate.
▪ Legea 98 din 19.05.2016 privind achizitiile publice.
▪ Hotararea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica / acordului-cadru din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice.
▪ Hotararea Consiliului Directorial nr. 42 din 30.10.2017 pentru Organizarea si
desfasurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica
ce au ca obiect servicii sociale, servicii de invatamant, servicii de sanatate, servicii
culturale, servicii hoteliere si restaurante, prestari de servicii pentru comunitate, servicii
postale si servicii diverse si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98
din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, cu valoarea estimata fara TVA mai mica decat
pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7, alin. (1), lit. c din Lege, respectiv intervalul:
de la 132.519 lei pana la 3.334.050 lei.
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sociala, prin implementarea de masuri integrate
Titlu proiect: „Masuri integrate pentru dezvoltarea si valorificarea potentialului comunei Letca Noua”
Cod SMIS proiect: 102113

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Achizitia se va realiza prin intermediul Procedurii simplificate proprii, conform
prevederilor art. 101, alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica / acordului-cadru din Legea 98 / 2016
privind achizitiile publice.
BUGETUL ALOCAT
Pretul maxim al contractului este de 208.000 lei fara Tva.
PRESTATORUL
Prestatorul serviciilor trebuie sa fie furnizor autorizat, conform legislatiei in
vigoare.
CONDITII DE DESFASURARE
Cele 400 de persoane inscrise la programul de consiliere profesionala din
cadrul proiectului „Masuri integrate pentru dezvoltarea si valorificarea potentialului
comunei Letca Noua”, cod SMIS proiect: 102113.

Prestatorul va oferii serviciile de organizare ateliere/seminarii de consiliere
profesionala conform specificatiilor din cadrul prezentului caiet de sarcini:
1. Servicii organizare ateliere/seminarii de consiliere profesionala pentru 400 de
persoane
i. Transport interregional dus-intors autocar pentru 400 de persoane
ii. Cazare 3 *** - pentru 400 de persoane pentru o noapte
iii. Meniu mic dejun – 400 de portii
iv. Meniu Pranz – 800 de portii
v. Meniu Cina – 400 de portii
vi. Sala conferinta + wifi – 40 sali

LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Cele 40 ateliere/seminarii de consiliere profesionala
locatiile stabilite de catre Fundatia Amfiteatru.

se vor desfasura in
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PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR
In perioada noiembrie 2017 – august 2020.

PRETURILE
Preturile specificate vor fi exprimate in lei.

FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

nr. .............. / ................................, ora .............

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
FUNDATIA AMFITEATRU
Strada Popa Tatu, nr.68, sector 1, municipiul Bucuresti,

Ca urmare a anuntului de participare publicat pe site-ul Fundatiei Amfiteatru (www.fundatiaamfiteatru.ro), pentru atribuirea contractului Servicii de organizare de seminarii – workshopuri – cod
CPV 79951000-5 /(denumirea contractului de achizitie publica),
noi .......................................................................................................................
/(denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Imputernicire pentru persoana desemnata sa participe la deschiderea ofertelor;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original 1exemplar:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
3. Informatii in legatura cu procedura:
- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicari la prezenta
procedura:...........................................................................................
(denumire
ofertant,
localitate, strada, numar, cod postal etc.)
- numar telefon ........................................
- numar fax valabil pentru comunicari la prezenta procedura...............................................
- adresa e-mail valabila pentru comunicari la prezenta procedura ......................................
4. Subcontractantii nominalizati in oferta sunt: .................. (denumire)
5. Asociatii in aceasta oferta sunt: .................. (denumire)
6. Treti sustinatori in aceasta oferta sunt: ....................... (denumire)
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .....................
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în
…………………………….. (adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul Comerţului sub
nr.…...............................,
CIF
……......................…,
atribut
fiscal
……,
reprezentată
prin………………………, în calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe
Dl/Dna………………….……, 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 atribuire
a contractului …........................................................................................
(denumirea), organizată de ................... în scopul atribuirii contractului.
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
prezenta 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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.
Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie)

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
.............................................

(Semnătura autorizată şi stampila)
........................................

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................................
..................................................................................................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator
la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect Servicii de organizare de
seminarii – workshopuri – cod CPV 79951000-5 (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si
codul CPV), la data de ................................ (zi/luna/an), organizata de Fundatia Amfiteatru (denumirea
autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ne încadram în niciuna din situatiile prevazute la
art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice documente si informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Fundatia
Amfiteatru, adresa: Strada Popa Tatu, nr.68, sector 1, municipiul Bucuresti (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii .............

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)
DECLARATIE
privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ...................................................................................
..................................................................................................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator
la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect Servicii de organizare de
seminarii – workshopuri – cod CPV 79951000-5 (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si
codul CPV), la data de ............................ (zi/luna/an), organizata de Fundatia Amfiteatru (denumirea
autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ne încadram în niciuna din situatiile prevazute la
art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice documente si informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Fundatia
Amfiteatru, adresa: Strada Popa Tatu, nr.68, sector 1, municipiul Bucuresti (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data completarii .............

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

OPERATOR ECONOMIC
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.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE
privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a), reprezentant împuternicit al ....................................................................................
................................................................................................................................... (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator
la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect Servicii de organizare de
seminarii – workshopuri – cod CPV 79951000-5 (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si
codul CPV), la data de ............................ (zi/luna/an), organizata de Fundatia Amfiteatru (denumirea
autoritatii contractante), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ne încadram în niciuna din situatiile prevazute la
art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice documente si informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Fundatia
Amfiteatru, adresa: Strada Popa Tatu, nr.68, sector 1, municipiul Bucuresti (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect în legatura cu activitatea noastra.
Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.
Data completarii .............
Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE

Obiectul contractului: Servicii de organizare de seminarii – workshopuri – cod CPV 79951000-5
Subsemnatul …………………….. (nume si prenume), reprezentant împuternicit al ...................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar in nume propriu sau in numele
asocierii (daca este cazul) ca:
- ne insusim Clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta;
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele amendamente*):
a) .........................
b) .........................
.................................
Data completarii ...........

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila

*)

Autoritatea contractanta a stabilit Clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sa si le
insuseasca la depunerea ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au dreptul sa propuna
amendamente odata cu oferta, privind modificarea Clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit
autoritatea contractantă. Propunerile ofertantilor de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care
le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentatiei de atribuire, trebuie sa nu fie în mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urma.
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OPERATOR ECONOMIC
.........................................
(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

FORMULAR DE OFERTA

Catre,
FUNDATIA AMFITEATRU
Strada Popa Tatu, nr.68, sector 1, municipiul Bucuresti,
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinînd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
....................................................................................................... (denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa
prestam Servicii de organizare de seminarii – workshopuri – cod CPV 79951000-5 (denumirea
serviciului), pentru pretul de .............................. lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare
de .............................. lei.
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 de zile, incepand cu data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor, si ea va ramîne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata
oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
4. Precizam ca:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
[ ] nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care
o puteti primi.

Data ....../....../..................
....................................................., (numele si prenumele), în calitate de ...................................... legal
autorizat sa semnez oferta pentru si în numele .......................................... (denumirea/numele operatorului
economic)
(semnatura)
LS

OPERATOR ECONOMIC
.........................................
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(denumirea/numele, adresa, numar inregistrare,
CUI, telefon, fax)

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele: ................................................................................................................................
2. Codul fiscal: .....................................
3. CONT TREZORERIE .......................................................... deschis la Trezoreria ..............................
4. Persoana/Persoanele imputernicite sa semneze contractul: ....................................................................
5. Adresa sediului central: ...........................................................................................................................
6. Telefon: ...........................................
Fax: ..................................................
Telex: ...............................................
E-mail: .............................................
7.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ………...................................................................................
..................................................................................................................................................... /(numarul,
data si locul de inmatriculare/inregistrare)

Data completarii .....................

Numele si prenumele: [……...................................]
Functia: [………………………................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele:
[……...................................................................…]
Semnatura .........................................
Stampila
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Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului comunei Letca Nouă”
Cod SMIS proiect: 102113

CONTRACT
1. În temeiul LEGII nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
si Decizia Consiliului Directorial nr. 42 din 30.10.2017 pentru Organizarea și desfășurarea
propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect
servicii sociale, servicii de invatamant, servicii de sanatate, servicii culturale, servicii hoteliere si
restaurante, prestări de servicii pentru comunitate, servicii poştale si servicii diverse și alte
servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile
publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la
art. 7, alin. (1), lit. c din Lege, respectiv intervalul: de la 132.519 lei până la 3.334.050 lei, s-a
încheiat prezentul contract de prestari de servicii,
Între
FUNDATIA AMFITEATRU, cu sediul in Bucureşti, str. Popa Tatu, nr. 68, sector 1, cod postal
010806, Romania, inregistrata sub nr. 386/2000 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, CIF
13614070, cont bancar RO76 BTRL RONC RT00 8471 0426, deschis la Banca Transilvania,
telefon/fax: 021.312.58.40/ 021.312.51.03, reprezentată prin d-nul Borsan Aurel – Presedinte, in
calitate de achizitor, pe de o parte
si
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________, pe de alta 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 – activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e.
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. 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;
f.
zi - zi calendaristică;
k.
an - 365 de zile.
l.
proiectul- cererea de finantare denumita „Masuri integrate pentru dezvoltarea si
valorificarea potentialului comunei Letca Noua”, a carei implementare este cofinantata in

1

Programul Operational Capital Uman
Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei
POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Titlu proiect: „Măsuri integrate pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului comunei Letca Nouă”
Cod SMIS proiect: 102113
conditiile contractului de finantare POCU/4/9ii/4.2/102113 semnat intre achizitor pe de o parte si
Organismul Intermediar Regional Programul Operational Capital Uman Regiunea Sud-Muntenia, pe
de alta parte.
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, daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile organizare ateliere/seminarii de consiliere
profesionala pentru 400 de persoane in cadrul programului „Scoala dupa scoala” solicitate de
catre achizitor in cadrul implementarii proiectului „Masuri integrate pentru dezvoltarea si
valorificarea potentialului comunei Letca Noua”, ID POCU/4/9ii/4.2/102113, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu oferta prestatorului care face parte integranta
din contract.
4.2 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este
de 208.000 lei.
4.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor la termenele si in conditiile convenite în
prezentul contract de achiziţie pentru proiectul „Masuri integrate pentru dezvoltarea si
valorificarea potentialului comunei Letca Noua”, conform contractului de finantare
POCU/4/9ii/4.2/102113. In consecinta, prestatorul, prin reprezentantul sau legal, declara ca i sa explicat, ca a inteles si ca accepta in mod expres urmatoarele:
(a) Plata oricarei facturi emise si comunicate de catre prestator pentru servicii prestate in temeiul
prezentului contract va fi efectuata de catre achizitor numai ulterior, sub conditia si in masura
incasarii efective de catre achizitor de la autoritatea de management a proiectului a sumelor
corespunzatoare si destinate platii facturilor / serviciilor in cauza;
(b) Achizitorul nu garanteaza in niciun mod plata efectiva si/sau termenul de plata a sumelor
corespunzatoare de catre autoritatea de management a proiectului;
(c) In considerarea celor de mai sus, prestatorul nu este indreptatit sa solicite achizitorului
penalitati de intarziere sau acoperirea vreunui prejudiciu direct sau indirect cauzat de plata
cu intarziere a pretului serviciilor prestate in temeiul prezentului contract.
5. Durata contractului
5.1 Data de început a contractului este data semnării contractului de ambele părţi.
5.2 Data de sfârşit a contractului este 09.08.2020.
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6. Obligaţiile principale ale prestatorului
6.1 Serviciile de organizare ateliere/seminarii de consiliere profesionala se vor presta pe parcursul
derularii programului de consiliere profesionala.
7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate
în termen de 90 de zile lucratoare de la data înregistrării ultimului document necesar efectuarii
platii si sub rezerva celor prevazute la art. 4.3. de mai sus.
7.2 Plata serviciilor prestate se va face pe bază de factură emisa de care prestator si comunicata
achizitorului impreuna cu toate documentele si/sau evidentele solicitate de catre achizitor in
scopul efectuarii platii.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata
de daune-interese.
8.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
achizitor. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
9. Alte responsabilităţi ale prestatorului
9.1. Prestatorul are obligaţia de presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa financiară.
10. Alte responsabilităţi ale achizitorului
Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le
consideră necesare îndeplinirii contractului.
11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
11.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
incheierea contractului.
11.2 Bunurile livrate în baza contractului trebuie livrate în termenul convenit de părţi. 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 prestatorul 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.
11.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
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12. Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1 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.
13.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi solutionat in conformitate cu
prevederile Legii Nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu
modificarile ulterioare, precum si ale Statutului profesiei de avocat.
14. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
15. Comunicări
15.1 (1) Orice comunicare dintre 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.
15.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
16. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ______________, prezentul contract în două exemplare cu
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
FUNDATIA AMFITEATRU

Furnizor,
.

PRESEDINTE
AUREL BORSAN
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