Programul Operațional Competitivitate
Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de
TIC
Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică
Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin
dezvoltarea de clustere
Titlul proiectului: „PIKI -echipament inovativ computerizat de antrenament si evaluarea coordonarii prin
miscari ultralente”
Beneficiar: HIPGNOSIS VISION SRL

PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA
in vederea elaborarii documentatiilor necesare depunerii proiectului
„PIKI -echipament inovativ computerizat de antrenament si evaluarea coordonarii prin
miscari ultralente”
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PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
SERVICII DE CONSULTANTA
in vederea elaborarii documentatiilor necesare depunerii proiectului
I.

INFORMATII GENERALE

TITLUL PROIECTULUI:
„PIKI -echipament inovativ computerizat de antrenament si evaluarea coordonarii prin miscari
ultralente”
I.
SURSA DE FINANTARE
Programul Operațional Competitivitate
Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii
de TIC
Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică
Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu
prin dezvoltarea de clustere
II.
PROCEDURA APLICATA
Procedura competitiva: conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene Nr. 1284/2016 din 8
august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.
III.
INFORMATII GENERALE
Denumire solicitant: HIPGNOSIS VISION SRL
CUI: RO5468771; Nr. Reg. Com.: J16/536/1994
Sediul: str. Calea București, 44, BIP5, ap. 39 Craiova, DJ 200621
Telefon: 0745 662 652, Fax: 0251 510 207, E-Mail: contact@hipgnosis.ro
Website: www.hipgnosis.ro
IV.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Servicii de consultanta in vederea elaborarii documentatiilor necesare depunerii proiectului pentru
obtinere finantare nerambursabila
V.
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI
Valoarea estimata a contractului este de 600.000 lei fara TVA.
VI.
TIP CONTRACT:
Servicii.
COD CPV: 79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
VII.
DURATA CONTRACT:
MAXIM 18 luni
VIII. LOC PRESTARE SERVICII:
Sediul ofertantului Romania, Bucuresti si sediul beneficiarului, Romania, Craiova
IX.

DEPUNEREA OFERTELOR

data limita 20.03.2019; ora limita: 12:00.
locul depunerii: str. Calea București, 44, BIP5, ap. 39 Craiova, DJ 200621;
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X. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A SOLICITARILOR DE CLARIFICARI
Telefon: 0745 662 652, Fax: 0251 510 207, E-Mail: contact@hipgnosis.ro
Orice operator are dreptul de a solicita clarificari privind specificatiile tehnice.
Orice comunicare, clarificare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita in scris, pe
e-mail pe adresa comunicata in sectiunea infomatii generale cu minim 3 zile inainte de termenul de
depunere al documentatiei iar raspunsul (dupa caz) se va transmite in maxim 2 zile de la data
receptionarii.
Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie
la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau
ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a
următoarei zile lucrătoare.
Daca clarificarea fost transmisa dupa termenul mentionat in cadrul prezentei documentatii, aceasta nu va
fi luata in considerare.
Documentatia de atribuire poate fi solicitata si la adresa mentionata in sectiunea informatii generale
respectiv: contact@hipgnosis.ro
XI. DOCUMENTE DE CALIFICARE/SELECTIE
SITUATIA
In vederea indeplinirii cerintelor beneficiarului, ofertantii trebuie sa completeze
PERSONALA A
si sa depuna urmatoarele formulare:
OFERTANTULUI
1) Formular nr.1- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 13 si 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, in
original
2) Formular nr. 2 – Declaratie eligibilitate, in original
3) Formularul nr. 6 – Declaratie privind calitatea de participant la
procedura, in original
CAPACITATEA DE
In acest scop ofertantii trebuie sa depuna urmatoarele:
EXERCITARE A
1) Certificat de inregistrare - CUI – copie conform cu originalul
ACTIVITATII
2) Certificat constatator – original sau copie conform cu originalul sau copie
PROFESIONALE
legalizata
Din cuprinsul documentului trebuie sa rezulte capacitatea ofertantului de a
presta serviciile ce fac obiectul prezentului contract (CAEN 7022 autorizat).
In cazul in care firma ofertanta este inregistrata intr-o tara UE/NONUE, alta
decat Romania, este nevoie de prezentarea unui Certificat emis de o autoritate
similara cu ORC din tara in care este inregistrata societateam valabil la data
deschiderii ofertelor, din care sa rezulte autorizarea pentru serviciile solicitate
(se va prezenta in copie conform cu originalul).
CAPACITATEA
Ofertantii trebuie sa faca dovada (contract de prestari servicii, facturi copie/
TEHNICA,
proces verbal de receptie/predare primire in copie/fisa de experienta
ECONOMICA SI
similara / alte documente relevante) care sa contina servicii similare prestate.
FINANCIARA
Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de
traducerea autorizata a acestora in limba romana.
XII. MODUL DE PREZENTARE SI DEPUNERE A OFERTEI
MODALITATEA DE Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei
PREZENTARE A
sale, a documentelor care o insotesc, precum si costurile de cazare, transport si
PROPUNERII
diurna necesare unei eventuale deplasari la beneficiar, iar HIPGNOSIS
TEHNICE
VISION SRL S.R.L. nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile
3

MODALITATEA DE
PREZENTARE A
PROPUNERII
FINANCIARE

VALABILITATE
OFERTA
MODALITATEA DE
DEPUNERE A
OFERTEI

ALTE CONDITII

respective.
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.
Ofertele si documentele insotitoare scrise in alta limba decat limba romana vor
fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din
prezenta documentatie. Oferta are character obligatoriu, din punctul de vedere
al continutului, pe toata perioada de valabilitate a acesteia.
Oferta va contine:
- Formular nr.1- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art. 13 si 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in
obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, in
original
- Formular nr.2 – Declaratie eligibilitate, in original
- Formular nr.4 – Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, in
original
- Formular nr.5 – Scrisoare de inaintare, in original,
- Formular nr.6 – Declaratie privind calitatea de participant la
procedura, in original,
- Formular nr.7 – Declaratie privind acceptarea conditiilor
contractuale, in original,
- Certificat de inregistrare - CUI – copie cu mentiunea “conform cu
originalul” si semnatura persoanei autorizate
- Certificat constatator – original sau cu mentiunea “conform cu
originalul” si semnatura persoanei autorizate sau copie legalizata
- Descrierea serviciilor ce vor fi prestate conform cerintelor din sectiunea
“specificatii tehnice”
- Descriere privind incadrarea în timp, succesiunea şi durata activităţilor
propuse prin prezenta achizitie
- Alte documente cerute in cadrul documentatiei de atribuire
Pretul trebuie exprimat in LEI. Propunerea financiară trebuie să se încadreze
în limita valorii totale estimate a contractului de achiziție. Operatorul economic
care va oferta un preț peste valoarea estimată va fi descalificat de la prezenta
procedura de achiziție. Pretul este ferm si nu se ajusteaza.
Se va completa Formularul nr.3 – Formular de oferta financiara, in
original,
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
Ofertele vor fi depuse intr-un exemplar original si un exemplar in copie, in
plic sigilat, stampilat si semnat de catre reprezentantul firmei ofertante.
Oferta va contine un OPIS al documentelor care se depun.
Oferta se depune in plic inchis si va fi inscriptionata astfel:
- numele furnizorului, adresa, alte date de identificare
- numele beneficiar
- titlul proiectului
- mentiunea “A nu se deschide pana la data de 20.03.2019, ora 17.00”.
Fiecare operator economic poate depune in cadrul acestei proceduri doar o
singura oferta. Ofertele alternative nu sunt acceptate.
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XIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
In conformitate cu prevederile ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile solicitantior/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finantate din fonduri europene/ Capitolul 5 – procedura Competitiva, Sectiunea 4 - Derularea procedurii
competitive, 4.2. Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, va fi desemnata
castigatoare oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport
caitate/pret competitiv, in conformitate cu punctul 1 “beneficiarul privat compara ofertele primite prin
raportarea lor la toate cerintele publicate si alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta
avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv.”
In sprijinul determinarii celei mai competitive oferte prin prisma cerintelor mentionate mai sus
beneficiarul a recurs la aplicarea urmatorului algoritm de calcul in vederea evidentierii celui mai bun
raport pret-calitate:
NR.
CRT.

FACTOR

PONDERE/PUNCTAJ MAXIM
ACORDAT

1.

Prețul ofertei (P1)

20 puncte

2.

Încadrarea în timp, succesiunea şi durata
activităţilor propuse (P2)
(durata activităţilor trebuie sa corespunda complexităţii
acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv
perioada de desfăşurare, este stabilită în funcţie de
logica relaţiei dintre acestea)

40 puncte

3.

Abordarea
propusă
contractului (P3)

40 puncte

pentru

implementarea

(abordarea propusă demonstrează o foarte bună
înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii
sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu
aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele
identificate.)
TOTAL
ALGORITMUL DE CALCUL PENTRU PUNCTAREA OFERTELOR

100 puncte

1. Punctajul (P1) pentru factorul de evaluare financiar ("PREȚUL OFERTEI") se acordă astfel:
pentru oferta cu prețul cel mai scăzut se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 20 de puncte;
pentru alt preț (n) decât prețul cel mai scăzut, punctajul (P1n) se va calcula după următorul algoritm:
P1n = pret minim/pret(n) x 20.
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile totale ofertate pentru prestarea
serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA.
2. Punctajul (P2) pentru factorul de evaluare tehnic “Încadrarea în timp, succesiunea şi durata
activităţilor propuse” se acordă astfel:
-

- pentru nivelul „acceptabil”/„satisfăcător”/„parțial relevant” se vor acorda 10 puncte;
- pentru nivelul „bine”/„adecvat” se vor acorda 20 puncte;
- pentru nivelul „foarte bine”/„excepțional” se va acorda punctajul maxim alocat de 40 de puncte;
3. Punctajul (P3) pentru factorul de evaluare tehnic “Abordarea propusă pentru implementarea
contractului” se acordă astfel:
-

pentru nivelul „acceptabil”/„satisfăcător”/„parțial relevant” se vor acorda 10 puncte;
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-

pentru nivelul „bine”/„adecvat” se vor acorda 20 puncte;
pentru nivelul „foarte bine”/„excepțional” se va acorda punctajul maxim alocat de 40 de puncte;

Desemnarea ofertei câştigătoare
Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei:
P total = P1+P2+P3
unde P1-P3 sunt punctajele acordate pentru cei 3 factori de evaluare.
Oferta cu valoarea P total = P1+ P2+P3 cea mai mare va fi declarată câştigătoare.
La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ofertele
primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si eficientei.
Alegerea ofertei castigatoare se va justifica in concordanta cu Ordinul mai sus mentionat prin elaborarea
unei note justificative in care se vor prezenta in detaliu avantajele tehnice si financiare care o vor motiva.
Achizitorul are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de ofertant. Neconcordantele intre
cele declarate si existentul in fapt va duce la descalificarea ofertantului.
Reguli aplicabile in procesul de evaluare:
1. Achizitorul va stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare necesare
pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea
clarificarilor;
2. In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata clarificarile/raspunsurile solicitate, sau in
cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va evalua doar in baza
elementelor existente in dosarul ofertei.
3. In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile sale continutul propunerii tehnice sau financiare
transmise initial, oferta sa va fi eliminata din procesul de selectie;
XVI. PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE PRESTARI
SERVICII:
- principiul transparentei
- principiul economicitatii;
- pricipiul eficientei;
- principiul eficacitatii.
XV.

DESCHIDEREA OFERTELOR
Data deschiderii 20.03.2019; locul deschiderii: str. Calea București, 44, BIP5, ap. 39 Craiova, DJ
200621; ora deschiderii: 17:00.
XVI. EVALUAREA OFERTELOR
Oferte inadmisibile
Va fi eliminata din procesul de selectie si se va respinge oferta care:
- Neprezentarea documentelor de calificare solicitate sau in forma solicitata de beneficiar
- Nerespectarea obiectului contractului si a actvitatilor/produselor obligatorii minime solicitate
- Depunerea cu intarziere a ofertei sau prin folosirea altor mijloace decat cele prevazute in prezenta
documentatie
- Dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă
admisibilă;
- Dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de
abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
- Dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă
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încheierea contractului;
Dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza
faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a
executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.
- Constituie o alternativa la prevederile prezentei documentatii;
- Nu respecta cerintele minime din documentatie;
- Pretul total al ofertei prezentate si al fiecarui produs in parte depaseste valoarea estimata a procedurii
- Prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, iar justificarile primite
nu au fost concludente pentru a se putea asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si
calitativi solicitati;
- Nu satisface in mod corespunzator cerintele prezentei documentatii;
Cerintele din prezentul document vor fi considerate obligatorii. In acest sens vor fi luate in
considerare toate ofertele care asigura un nivel superior cerintelor minimale din prezenta; ofertele de
servicii cu caracteristici inferioare celor prevazute in documentatie vor fi declarate neconforme.
În cazul în care sunt depuse numai oferte care nu respectă prevederile prezentei documentații, procedura
de achiziție se va anula, aceasta urmând a fi reluată (cu respectarea tuturor prevederilor aferente
procedurii competitive) după o analiză a cauzelor care au condus la această situație.
-

XVII. CONTRACTAREA
Contractul se va semna numai cu operatorul economic stabilit prin nota justificativa de atribuire.
Contractul va fi incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de ambele parti, stampilat si
datat. Contractul va fi valabil pe o perioada de maxim 18 luni.
Oferta aleasa si specificatiile tehnice vor fi parte integranta din contract, sub forma de anexe. Proprietatea
intelectuala elaborata ca rezultat al serviciilor, respectiv toate drepturile de autor si alte drepturi conexe
vor apartine exclusiv achizitorului, respectiv societatii HIPGNOSIS VISION SRL.
XIX. ETAPA DE EVALUARE
Beneficiarul privat isi asuma dreptul de a solicita ofertantilor participanti la procedura de achizitii, pe
toata perioada de evaluare a ofertelor primite, solicitari de clarificari si intrebari menita sa sprijine comisia
de evaluare in alegerea ofertei castigatoare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
Orice clarificare se va transmite in scris, pe e-mail pe adresa comunicata de catre ofertant iar raspunsul se
va transmite in maxim 2 zile de la data receptionarii solicitarii de clarificari.
Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie
la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau
ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a
următoarei zile lucrătoare
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II.

SPECIFICATII TEHNICE

II.1 INDICATII GENERALE
Nota: Specificatiile fac parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.
Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, ambalare etichetare,
marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standard relevante sau altele asemenea. Cerintele
impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
Vor fi luate in considerare toate ofertele care indeplinesc cel putin cerintele minime din acest caiet de
sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau
care nu satisface cerintele caietului de sarcini va fi respinsa.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiune de “sau
echivalent”.
II.2 OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Obiectivul general se refera la intocmirea documentatiilor necesare obtinerii finantarii nerambursabile
pentru elaborarea si dezvoltarea proiectului cu titlul „PIKI -echipament inovativ computerizat de
antrenament si evaluarea coordonarii prin miscari ultralente”
II.3 OBIECTIVUL SPECIFIC AL CONTRACTULUI
OS1. Elaborarea si intocmirea documentatiilor economice, tehnice si administrative in urmatoarele 18
luni de la data incheierii contractului in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru proiectul

„PIKI -echipament inovativ computerizat de antrenament si evaluarea coordonarii prin miscari
ultralente”
OS2. Obtinerea surselor financiare nerambursabile in cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa
prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive,
Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii
de TIC.
II.4 SPECIFICATII TEHNICE
Serviciu
Cantitate
Elaborarea documentatiilor 1 buc
necesare depunerii
proiectului (cerere de
finantare si plan de afaceri)

Cerinte obligatorii
Se vor prezenta in cadrul ofertei CV-urile expertilor/specialistilor
nominalizati din care sa reiasa studiile, diplomele si atestatele
pentru prestarea unor astfel de servicii.
Cerinte minime:
1 persoana Expert elaborare documentatie
- studii superioare
- experienta relevanta in domeniul fondurilor europene: minim 10
ani
- certificat de absolvire Expert accesare fonduri structurale si de
coeziune europene
- certificat de absolvire Manager proiect
- certificat de absolvire Evaluator proiecte
1 persoana Expert elaborare documentatie economica
- studii superioare economice
- experienta relevanta in domeniul fondurilor europene: minim 4
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ani
- certificat de absolvire Expert achizitii publice
- certificat de absolvire Evaluator proiecte
Expert elaborare documentatie tehnica
- studii in domeniul IT/software
- experienta relevanta in domeniul IT/software: minim 5 ani
- experienta relevanta in domeniul fondurilor europene
II.4 DERULAREA CONTRACTULUI
Se estimeaza ca perioada de derulare a contractului va cuprinde un interval de maxim 18 luni si va incepe
din data de 30 martie 2019 pana la maxim 30 septembrie 2020.
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III.

FORMULARE
Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 13 si 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul,__________________________ in calitate de _______________________, referitor la
procedura competitiva de atribuire pentru Servicii de consultanta in vederea elaborarii documentatiilor
necesare depunerii proiectului pentru obtinere finantare nerambursabila, organizata de catre
HIPGNOSIS VISION SRL cu sediul social in str. Calea București, 44, BIP5, ap. 39 Craiova, DJ 200621,
in vederea indeplinirii indicatorilor asumati in cadrul proiectului intitulat „PIKI -echipament inovativ
computerizat de antrenament si evaluarea coordonarii prin miscari ultralente”, declar pe proprie
raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286
/ 2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele
descrise la art. 13 si 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66 / 2011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142 /
2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Subsemnatul, ______________________ declar ca voi informa imediat entitatea care a organizat
procedura, respectiv HIPGNOSIS VISION SRL, daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
entitatea care a organizat procedura, respectiv HIPGNOSIS VISION SRL, precum si reprezentantii
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (A.M. P.O.C.), ai Organismul
Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (O.I.P.S.I.) din cadrul Ministerul Comunicațiilor
și Societății Informaționale, dar si ai oricarui alt organism abilitat de lege are / au dreptul de a solicita, in
scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.
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
_______________
Operator economic,
Nume si prenume (persoana autorizata): ____________________
Functie (persoana autorizata):
____________________
Semnatura persoana autorizata:
____________________
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Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit
al SC ___________________________________
SRL/SA/ (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie avand ca obiect achizitia de servicii de consultanta pentru
proiectul „PIKI -echipament inovativ computerizat de antrenament si evaluarea coordonarii
prin miscari ultralente” organizata de HIPGNOSIS VISION SRL, declar pe propria raspundere,
sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,
ca:
a) in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitive a unei instante judecatoresti pentru
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
b) La prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun
oferta/ oferta individuala si o alta oferta/ oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind
nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
c) Nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
d) Nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. c);
e) 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 este stabilit, pana la data deschiderii ofertelor.
f) Nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitive a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala.
g) In ultimii doi ani nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile
mie, prin actiunile mele nu am produs sau nu sunt de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
mei
h) Nu sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusive cu persoane ce detin functii de
decizie in cadrul achizitorului;
i) Nu sunt in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul achizitorului.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
achizititorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Dau prezenta declarative cunoscand dispozitiile referitoare la infractiunea de fals in declaratii, conform
Codului Penal in vigoare.
Data completarii
Operator economic,
Nume si prenume (persoana autorizata): ____________________
Functie (persoana autorizata):
____________________
Semnatura persoana autorizata:
____________________
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Formular nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Subsemnatul _____________________________, reprezentant al ofertantului______________________,
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse specificatiilor tehnice, sa prestam
servicii de consultanta pentru proiectul „PIKI -echipament inovativ computerizat de antrenament si
evaluarea coordonarii prin miscari ultralente” pentru suma totala de ________ lei (suma in litere si in
cifre), la care se adauga TVA in valoare de ____________ lei (suma in litere si in cifre). Suma este
defalcata dupa cum urmeaza:
Nr.crt.

Denumire servicii

Nr.buc.

Pret unitar
– lei fara tva–

Valoare
totala
– lei fara tva –

TVA
– lei –

TOTAL GENERAL in lei fara TVA
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este acceptata, sa executam contractual in conformitate cu
cerintele din specificatiile tehnice, iar pretul este ferm si fix pe durata executarii contractului.
Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta si acceptul dvs. pentru ea vor constitui un
contract angajant intre noi.

Data completarii
_______________

Operator economic,
Nume si prenume (persoana autorizata): ____________________
Functie (persoana autorizata):
____________________
Semnatura persoana autorizata:
____________________
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Formular nr. 4
OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal, eliberarea informațiilor/copiilor certificate/copiilor precum si
realizarea actelor si a altor documente similare se realizează cu respectarea dispozițiilor legale referitoare
la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date.
Scopul eliberării informațiilor/copiilor certificate/copiilor este acela de informare în interes personal, în
temeiul dreptului de informare și de acces la informațiile aferente prezentei proceduri de achizitie. Este
interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele în care au fost
solicitate/obținute.
Prezentul acord se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace
automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter
personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un
sistem de evidență a datelor.
Sunt obligat să respect dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor care figurează înscrise în documentele aferente prezentei proceduri de achizitie.
Am fost informat și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul prezentei
proceduri de achizitie.

Data completarii
_______________

Operator economic,
Nume si prenume (persoana autorizata): ____________________
Functie (persoana autorizata):
____________________
Semnatura persoana autorizata:
____________________
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Formular nr. 5
OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)
Înregistrat la sediul achizitorului
nr. _________/ ______________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
___________________________________________________________
(denumirea achizitorului şi adresa completă)

Ca urmare a anuntului de participare nr. _________ din data de _____________ (ziua/luna/anul),
privind
aplicarea
procedurii
de
competitiva
pentru
atribuirea
contractului
____________________________________________ (denumirea contractului de achiziţie),
noi, _______________________________________________ (denumirea/numele ofertantului),
vă transmitem alăturat următoarele:
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând un exemplar de oferta ce cuprinde:
1. <denumire document> <numar de pagini> si <mentiuni interval file>
2. <denumire document> <numar de pagini> si <mentiuni interval file>
<……>
2. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură
______________________________________________________________________
3. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii
contractului să încheiem cu HIPGNOSIS VISION SRL, contractul de achiziţie, în termenul
prevăzut de legislaţia în vigoare. În cazul neîndeplinirii unuia dintre angajamentele stipulate, am
luat la cunoştinţă că vom decade din drepturile câştigate în urma atribuirii.
4. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru
legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea
participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor
furnizate/făcute în cadrul procedurii.
5. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare,
aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.
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Date generale:
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Nr. Reg. Comertului.
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:/ Fax: /E-mail:
5.Cont bancar _________________________________ Banca ____________________________

Data completarii
_______________

Operator economic,
Nume si prenume (persoana autorizata): ____________________
Functie (persoana autorizata):
____________________
Semnatura persoana autorizata:
____________________
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Formular nr. 6
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 prin procedura competitiva conform , având ca obiect
Servicii de consultanta in vederea elaborarii documentatiilor necesare depunerii proiectului pentru
obtinere finantare nerambursabila COD CPV: 79400000-8 Consultanta in afaceri si in management si
servicii conexe (Rev.2) la data de ___________ (zi/luna/an), organizată de HIPGNOSIS VISION, particip
şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociatiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, în
cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
achizitorul 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, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ________________________ (denumirea şi
adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.

Data completarii
_______________
Operator economic,
Nume si prenume (persoana autorizata): ____________________
Functie (persoana autorizata):
____________________
Semnatura persoana autorizata:
____________________
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Formularul nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
_______________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind acceptarea condiţiilor contractuale
Subsemnatul(a)
_______________________________________,
reprezentant
legal/împuternicit al ___________________________________________ (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura competitivă de atribuire Ordinului
Ministerului Fondurilor Europene Nr. 1284/2016 din 8 august 2016 a contractului de servicii
având ca obiect Servicii de consultanta in vederea elaborarii documentatiilor necesare depunerii
proiectului pentru obtinere finantare nerambursabila COD CPV: 79400000-8 Consultanta in
afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2), pentru elaborarea proiectului cu titlul „PIKI
-echipament inovativ computerizat de antrenament si evaluarea coordonarii prin miscari
ultralente”, organizată de HIPGNOSIS VISION SRL, în calitate de Solicitant, declar pe propria
răspundere că sunt de acord cu toate clauzele contractuale prevăzute în sectiunea IV. Model de
contract.
Data completarii
_______________

Operator economic,
Nume si prenume (persoana autorizata): ____________________
Functie (persoana autorizata):
____________________
Semnatura persoana autorizata:
____________________
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IV.

MODEL DE CONTRACT

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
nr.______________data_______________
1. Părţile contractante
Prezentul contract a fost încheiat între:
HIPGNOSIS VISION SRL. cu sediul in str. Calea București, 44, BIP5, ap. 39 Craiova, DJ 200621,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/536/1994, CUI RO5468771, reprezentată prin
…………….., Administrator, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
si
……................[denumirea
operatorului
economic]
[adresă]
..................................telefon/fax
........................număr de înmatriculare ...............................cod de inregistrare fiscala.........................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 interpretați 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 - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin Prestatorului prin contract;
e. 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;
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
g. finantator - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (A.M. P.O.C.),
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (O.I.P.S.I.)
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.
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4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de consultanta in vederea elaborarii documentatiilor
necesare depunerii proiectului pentru obtinere finantare nerambursabila COD CPV: 79400000-8
Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2) care să respecte cerințele minimale
solicitate prin Specificațiile Tehnice, parte integrantă din documentația aferentă achiziției, în perioada
convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și anexele la acesta.
4.2. – Serviciile de consultanta vor respecta întocmai propunerea de oferta a Prestatorului, atașată.
4.3 - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de
prestare servicii de consultanta, respective suma de …lei fara TVA.
4.4 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor de consultanta, ce fac
obiectul contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de ............................ lei, fără T.V.A,
după cum urmează:
Nr.crt.
Denumire
Cantitate
Valoarea fara TVA
TVA
Valoare totala
1
2
3
4.5 – Valoarea contractului este fermă, pe toată durata acestuia, și nu poate fi modificată.
4.6. Achizitorul va plati prestatorului suma convenita prin mecanismul cererilor de plata in termen de
maxim 5 zile calendaristice de la data incasarii sumelor de catre achizitor de la Autoritatea de
Management.
5. Receptia serviciilor
5.1. Receptia serviciilor de consultanta se realizeaza de catre Achizitor, in baza unui proces verbal de
receptie. Daca serviciile nu corespund specficatiilor din oferta detaliata a Prestatorului, Achizitorul are
dreptul sa le respinga, iar Prestatorul, fara a modifica pretul contractulu, are obligatia de a face toate
modificarile necesare astfel incat serviicile furnizate sa raspunda specificatiilor din oferta.
6. Durata contractului și condiții de livrare
6.1 – Durata prezentului contract este de __________luni, adică de la _________.până la ___________
6.2 – Contractul va începe în momentul semnării lui de către ambele părți și va înceta sa produca efecte
juridice la data expirării perioadei de garanție a tuturor serviciilor furnizate, conform ofertei transmise de
Prestator.
6.3 – Termenul de prestare a serviciilor ce fac obiectul contractului este cel declarat în oferta Prestatorului
și în graficul de livrare, atașate prezentului contract.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
a) Specificații tehnice;
b) Oferta prestatorului;
c) Acte adiționale la contract si alte documente, dacă este cazul.
8. Drepturile și obligațiile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul are dreptul și obligația să procedeze la o analiză eficientă și să-i comunice achizitorului cu
onestitate opinia profesională asupra tipului de proiect propus de achizitor, cât și asupra condițiilor reale
de realizare a acestuia.
8.2. Prestatorul are dreptul să primească de la achizitor toate datele, informaţiile şi documentele necesare
îndeplinirii obligaţiilor asumate.
8.3. Prestatorul are dreptul să primească prețul convenit prin prezentul contract, la termenele stabilite.
8.4. Prestatorul se obliga sa nu utilizeze sau raporteze informatii sau date specifice referitoare la achizitor
fara acordul expres scris al acestuia, rezultate în urma întocmirii documentaţiilor de depunere a
Proiectului.
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8.5. Prestatorul nu este răspunzător pentru nicio depăşire a termenului de depunere a Proiectului cauzată
de primirea cu întârziere a datelor, informaţiilor si documentelor solicitate achizitorului.
8.6. Prestatorul se obligă să informeze achizitorul despre condiţiile de finanţare, despre etapele depunerii
proiectului şi orice alte informaţii necesar a fi cunoscute de către acesta, inclusiv condiţiile de achiziţie a
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, asupra cărora finantator asigură informarea publică prin intermediul
Ghidului solicitantului, informaţii pe care achizitorul se obligă să şi le însuşească.
8.7. Prestatorul se obligă sa asigure asistența pentru pregătirea și depunerea în termen a contestației la o
eventuala decizie de respingere a proiectului.
8.8. Prestatorul se obligă să asigure asistenţă la depunerea online a Proiectului și a tuturor documentelor
menționate în Ghidul solicitantului.
8.9. Prestatorul se obligă să întocmească documentaţiile prevăzute de prezentul contract la un standard de
performanță ridicat şi eficienţă maximă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, menționată de
finantator în Ghidul solicitantului.
8.10. Prestatorul se obligă să predea documentaţiile prevăzute în prezentul contract în termenele stabilite
şi în bune condiţii.
8.11. Prestatorul se obligă să asigure consultanța pentru redactarea răspunsurilor la solicitările de
informaţii suplimentare formulate de finantator.
9. Drepturile și obligațiile principale ale achizitorului
9.1. achizitorul are dreptul să fie informat corect și în detaliu asupra:
9.1.1.- condiţiilor/criteriilor de eligibilitate, de selecție de finanţare impuse de legislația specifică
măsurii/submăsurii vizate de proiectul care face obiectul prezentului contract;
9.1.2.- Ghidului solicitantului şi despre orice alte informaţii care necesită a fi cunoscute de către acesta,
inclusiv condiţiile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, informaţii pe care achizitorul se obligă
să şi le însuşească.
9.2. achizitorul are dreptul să primească servicii de consultanță de calitate din partea Prestatorului.
9.3. achizitorul are dreptul să solicite Prestatorului documente care atestă dreptul legal al acestuia de a
realiza servicii de specialitate și/sau autorizații/certificări/competențe profesionale de specialitate pentru
serviciile contractate.
9.4. achizitorul are dreptul să fie informat asupra stadiului lucrărilor și să îi fie predate de către Prestator
în termen util.
9.5. achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului, toate datele, informaţiile şi documentele
necesare îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta.
9.6. achizitorul se obligă să răspundă imediat cererilor formulate de Prestator în vederea clarificării şi/sau
completării informaţiilor existente şi să participe la întâlniri de lucru în vederea pre-recepţionării
documentaţiilor aferente proiectului de finanțare. Nerespectarea acestor obligaţii de către achizitor va
duce la prelungirea automată a termenului în care Prestatorul trebuie să-şi îndeplinească propria obligaţie.
9.7. achizitorul este direct răspunzător pentru corectitudinea şi completitudinea documentelor, datelor şi
informaţiilor puse la dispoziţia Prestatorului.
9.8. achizitorul se obligă să achite prețul contractului, în cuantumul, condiţiile şi termenele stabilite prin
prezentul contract.
9.9. Plata oricăror taxe și obţinerea oricărui tip de licenţă, aviz, acord sau autorizaţie de funcţionare emise
de autorităţi, necesare implementării proiectului sunt în sarcina achizitorului.
9.10. Depunerea Proiectului de finanţare însoţit de documentaţiile aferente se va face de către achizitor
online, potrivit prevederilor Ghidului solicitantului.
9.11. În cazul în care pe durata valabilităţii prezentului contract reprezentantul legal al achizitorului nu
poate fi prezent la întâlnirile de lucru stabilite potrivit art. 9.6., acesta are obligaţia să desemneze un
reprezentant convenţional care să asigure reprezentarea societăţii în raporturile cu Prestatorul în baza
împuternicirii primite din partea achizitorului.
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9.12. achizitorul se obligă să păstreze confidențialitatea lucrărilor întocmite de Prestator sau la întocmirea
cărora a participat și Prestatorul, acestea având regimul juridic al dreptului de autor, fiind protejat în
condițiile legii.
10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
10.1 – Nerespectarea termenului de prestare a serviciilor de către Prestator, conform clauzelor
contractuale, conferă Achizitorului dreptul de a percepe penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din
valoarea contractului, pe zi de întârziere.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu efectuează plata în termenele contractuale, acesta va plăti
Prestatorului penalităţi de întârziere de 0,01% din suma datorată, pe zi de întârziere față de termenele
prevăzute.
10.3 – Achizitorul este de acord ca în situaţia în care renunţă în mod explicit sau implicit la proiect, prin
nedepunerea proiectului, prin neprezentarea pentru semnarea Contractului de finanţare, prin
neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina sa de finanțator sau din orice alte motive culpabile lui,
pentru care nu poate fi invocată Forţa Majoră, să achite Prestatorului 50% din valoarea contractului.
10.4 – Rezilierea Contractului de către una dintre părți nu afectează obligațiile restante existente între
părți apărute până la momentul rezilierii de drept a Contractului.
10.5 – În caz de subcontractare, Prestatorul este singurul răspunzător în raport cu Achizitorul pentru
serviciile prestate și produsele furnizate.
11. Recepţie
11.1 Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei.
12. Ajustarea preţului contractului
12.1 - Pentru pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în
ofertă, anexă la contract.
12.2 - Preţul contractului nu se ajustează.
13. Întârzieri în îndeplinirea contractului
13.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
oferta.
13.2 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului.
14. Forţa majoră
14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3 - 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.
14.4 - 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.
14.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
14.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 4 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
15. Amendamente
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15.1 – Părțile au dreptul, pe durata de valabilitate a contractului, să convină modificarea clauzelor
contractuale, prin acte adiționale, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale
acestora și care nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului.
16. Soluţionarea litigiilor
16.1 - 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.
16.2 – Dacă, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală,
fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
Recurgerea la instanţele judecătoreşti nu poate fi împiedicată de nedepunerea eforturilor de soluţionare
amiabila, acestea fiind facultative, cu excepţia demersurilor pe care legea le impune ca fiind obligatorii.
17. Limba care guvernează contractul
17.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
18. Comunicări
18.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
18.3 - Pentru buna derulare a prezentului contract partile desemnează următoarele persoane:
Pentru Achizitor: ________________________; Pentru Prestator:______________________________
19. Conflictul de interese
19.1 În cazul în care pe parcursul implementării contractului se constată faptul că Achizitorul și/sau
Prestatorul nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute la art.13 si 14 din OUG nr.66/2011, cu modificările și
completările ulterioare, contractul se reziliază de drept.
20. Încetarea contractului
21.1 – Prezentul contract încetează de drept, fără punerea în întârziere și intervenția unei instanțe de
judecată, în următoarele situații:
- prin ajungerea la termen;
- prin acordul de voință al părților, liber consimțit și consemnat în scris;
- prin denunțare unilaterală, conform clauzelor stipulate în prezentul contract.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi,____________________, în ___________________ prezentul contract
în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,

Prestator,

prin ______________________

prin_________________________

In calitate de _______________ L.S.

In calitate de _____________________ L.S.

22

