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Anun( de participare la procedura simplificati proprie servicii cuprinse in Anexa 2- <Servicii de paza si protectie pentru obiectivul

IFIN-HH GrupII "
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE $I DEZYOLTARE PENTRU FIZICA gT
INGINERIE NUCLEARA "HORIA HULUBEI" IF'IN-HH cu sediul in Mrgurele, str.
Reactorului nr.30. jud. Ilfov, in calitate de autoritate contractantd, organizeazd procedura
simplificati proprie, conform anexa 2 din Legeanr.9812006 privind achiziliile publice.
Cod CPV

-

79713000-5 Servicii de paza;

Obiectul Caietului de sarcini il constituie achizilionarea de servicii paza i "servicii de paza
si protectie pentru obiectivul IFIN-HH GrupII >
Procedura simplificata proprie implica incheierea unui contract de prestiri servicii.

Scopul achiziliei este de a asigura ,, Servicii
pentru obiectivul IFIN-HH GrupII "

de

paza"

- " Servicii de paza si protective

Cerinlele din Caietul de sarcini reprezint[ condiliile obligatorii pe baza cdrora operatorii
economici din domeniul serviciilor solicitate, prezintd, oferte tehnico-economice ce vorconduce la
atriburea Contractului de prestari servicii "servicii cle pazo si protectie pentru obiectivul IFIN-

HH GrupII t

Valoarea estimata a contractului : 315.360 lei

fIrI

TVA,

Data gi ora deschiderii ofertelor: 10.03.2022, ora:14
Ofertele se vor depune in plic inchis la Registratura IFIN-HH ( Str. Reactorului, Nr.30, Oras
magurele, judetul Ilfov) sau la adresa de mail: cristina.nascu@nipne.ro . pana la data de:
10.03.2022 ora 13:00.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Nicolae Marius

i"x

":l

wi

?* *ur{9

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Anunf de participare Ia procedura simplificatl proprie avdnd ca obiect:
servicii cuprinse in Anexa 2 -Servicii de paza si proteclie pentru obiectivul lFlNHH - Grup Il "

Prezenta secliune detaliazd, formalitalile ce trebuie indeplinite, modul in care operatorii
economici trebuie s[ structureze informaliile ce trmeazd. a fr prezentate pentru a rdspunde
cerinlelor din Anunlul de participare la procedura simplificati proprie, precizdri privind modul in
care trebuie intocmite qi structurate Propunerea Tehnicd Ei cea Financiard, criteriul de atribuire ce
urmeazd a

fi aplicat, precum

1. AUTORITATEA

gi termenele procedurale ce trebuie respectate qi cdile de atac.

CONTRACTANTA:

Denumire oficiala: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU FIZICA $I INGINERIE NUCLEARA,,HORIA HULUBEI" (IFIN-HH)
Cod identificare fi scal[ : RO332123 4,
Adresa: Str. Reactorului nr. 30, Mdgurele, jud. Ilfov,
Cod NUTS : RO322Ilfov, Cod pogtal: 077125,
Persoand de contact: Cristina Nascu
E-mail : cristina.nascu@nipne.ro
Telefon: +40 21.404.62.79

2.

Valoarea estimata : 315,360 lei fara TVA

3.

Procedura de achizitie: procedura de achizitie proprie

4.

COMUNICARE:
Documentele de achizilie publica sunt disponibile pentru acces direct, nerestricfionat,

complet gi gratuit la (website):

Autoritatea contractanti va rf,spunde in mod clar gi complet tuturor solicitarilor de
clarificdri/informafii suplimentare adresate de cdtre operatorii economici, cu cel pu[in 2 zile
inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. l6l din Legea nr. 98/2016, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu
modificdrile gi completarile ulterioare, in misura in care aceste solicit[ri vor fi adresate pana la
termenul limitd de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Informalii suplimentare pot fi oblinute de la: adresa mentionata mai sus.
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menlionatd mai
sus: cristi na.nascudDnione.ro

Modalitatea de desfEqurare a procedurii de atribuire - Offline

5. OBIECTUL CONTRACTULUI
Servicii de paza si protec{ie pentru obiectivul IFIN-HH - Grup
Cod CPV Principal: 79713000-5,
Servicii cuprinse in Anexa II

II

Servicii de pazd. si protectie pentru obiectivului IFIN-HH Grup II, situat in oraqul
Mdgurele, str. Atomigtilor nr. 409, judeful Ilfov, prin2 posturi permanente de patrulare,24 orelzi,
365 zilelan,

6. Criteriu
7

.

de atribuire: ,rpretul cel mai scazut" cu conditiile respectarii cerintelor din
cadrul caietului de srcini
Perioada de valabilitate a ofertei : 90 de zile de la data deschiderii ofertei

8.

Durata prestarii serviciilor: l2luni

9.

Termen de plata: Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract
citre Prestator pentru serviciile prestate si confirmate conform paragrafului precedent, in
30 zile de la confirmarea acestora si comunicarea catre Achizitor a facturii de catre
Prestator. Factura se va emite in data de I a fiecarei luni, depundndu-se in original la sediul
autoritatii contractante in maximum 3 zile lucratoare.

10. Cerinte

-

pentru ofertanti privind capacitatea de calificare si selectie

Declaratia privind neincadrarea in art. 164 drnlegea98l20l6 (formularul 1 Anexat)
Declaratia privind neincadrarea in art. 165 din legea98l2016 (formularul2 Anexat)
Declaratia privind neincadrarea in art. 165 din legea98l20l6 (formularul 3 Anexat)

- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art.60
(formularul4 anexat) persoanele cu func{ie de decizie din cadrul Autoritalii contractante sunt:
Nicolae-Marius Mdrginean, Miticd DrdguEin, Constantin Ivan, Alexandru Popescu, Daniela
Moraru, Daniel-Catalin Stoica, Adriana-Madalina Gatej, Ionel Neagu, Nelu Cf,praroiu,
Cristina Nascu, Aurelian Cristea.
va prezenta documentele suport aferente,
de Administratia Finantelor publice precum si

Operatorul economic desemnat castigator

respectiv certificatul eliberat

Certificatul/Certificatele eliberate de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca
operatorul econimic nu are datorii restante catre bugetul de stat sau bugetul/bugetele locale , la
momentul prezentarii acestora.
11. Cerinte

privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca detin urmatoarele documente:

a)

sa detina licenla de functionare eliberatd de Inspectoratul General al

desfrqurarea activitalii de pazd, gi proteclie, conform prevederilor
modificdrile gi completdrile ulterioare;
b) sa detina asigurare de raspundere civila;

Poliliei Romdne pentru
nr.33312003, cu

Legii

Operatorul economic desemnat castigator va prezenta documentele suport aferente, respectiv
documente care dovedesc forma de inregistrare in calitatea de operator economic. Persoanele

fiziceljuridice romane vor prezenta Certificatul Constator eliberat de Oficiul Registrului
Comertului ( informatiile cuprinse in certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la momentul
prezentarii), din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar
prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.

12. Cerinte

privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

principalelor prestarei de servicii efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult
3 ani ( calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor si a
1. Lista

beneficiarilor publici sau privati , din care sa reiasa faptul ca ofertantul
in cadrul unuia sau mai multor contracte. ( Formularul 5 anexat)

a prestat

servicii similare

2. Dovada calificarii si atestarii agentilor de paza conform prevederilor legale;
3. Sa delege o persoana calificata - specializata in domeniul pazei si protectiei, responsabild cu
derularea contractul ui ;
4. Sa faca dovada detinerii dispeceratului propriu de monitorizare si interventie.

INSTRUCTIUNI PRIVIND OFERTA
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
Limba in care se redacteaza ofertaz limba romana
13.

Ofertantul are obligalia de a elabora Ei a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sd
corespundd cerinlelor minime prevazute in Caietul de Sarcini. Cerinlele impuse prin prezenta
documentalie de atribuire sunt considerate minimale.
Operatorii economici vor prezenta si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte
faptul ca,laelaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind
protectia muncii care sunt in vigoare in Romania, precum si ca le va respecta in vederea
implementarii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel
national si care se referea la conditiile privind sanatatea si securitatea muncii se pot obtine de la
Inspectia Muncii Ilfov sau de pe site-ul:
. Orice
necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei in raport cu
specificatiile tehnice ori prevederile legale in vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind
neconforma. Nerespectarea cerintelor minime prezentate in specificatiile tehnice precum si
neprezentarea in oferta tehnica a acestora ori nereprezentarea propunerii tehnice in cadrul ofertei
depuse conduce la respingerea acesteia.

Ofertantul va ataqa gi formularul de contract insuEit prin semnatura gi Etampila pe fiecare
pagind ,^ p6nd la data qi ora limita de depunere a ofertelor.
In cazul in care oferta conline propuneri de modific are a clauzelor contractuale pe care lea stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentaliei de atribuire, care sunt in mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urm6, iar ofertantul deqi a fost informat cu privire la respectiva
situalie, nu accepta renuntarea la clauzele respective, oferta este consideratd neconformd.
Lipsa Propunerii tehnice atrage respingerea ofertei ca inacceptabila in conformitate cu
prevederile art. 137 alin. (2) lit. k) din H.G. nr. 39512016.

MODLIL DE PREZENTARE A PROPLINERII FINANCIARE:
Moneda in care se transmite oferta: RON
Propunerea financiara se va exprima in LEI, fara TVA, cu mentionarea distincta a TVA
si va contine Formularul de ofert5 completat conform modelului ataqat (Formular 7) , care
reprezinta elemental principal al propunerii financiare, respective actul prin care operatorul
economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contrcatuala
cu autoritatea contractanta.
Aj ustarea pretului contractului

Pentru serviciile prestate, sumele datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate in
oferta financiard, anexd la Contract.
Prelul Contractului se poate ajusta daci, ulterior ofertdrii, au avut loc modific[ri legislative, numai
cu privire la drepturile salariale, modificdri ale normelor tehnice sau au fost emise de c[tre
autoritalile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renun[areala
anumite taxelimpozite locale ale ciror efect se reflectd in creqterea/diminuarea costurilor pe baza
cdrora s-a fundamentat prelul Contractului.
Formt,la de ajrrstare a prelului in cazul modificdrii +ammetrilu de inlluenti n pretrrlrri este
urmdtoarea:

PN:
PN:
PV:

PV x CS , unde:
Prelul nou (actualizat);
Prelul vechi (care nu mai poate fi menfinut);
CS : Coeficient de creqtere salariald, ce se determind cu formula:
CS: SN / SV, unde:
SN: salariu minim pe economie la momentul actualizdrii prelului;
SV : salariul minim pe economie la data deschiderii ofertelor.
14.4 - Nu constituie motiv de ajustare a prelul Contractului incetarea incas6rii de c[tre Prestator a
subvenfiilor acordate in conformitate cu art. 85 din Legea nr. 76 din t6 ianuarie 2002 privind
sistemul asigurdrilor pentru gomaj gi stimularea ocupdrii forlei de muncd, modificatd Ei completatd
prin O.U.G. nr.6012016 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurdrilor pentru Eomaj gi stimularea ocupdrii forlei de muncd.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Oferta se poate depune pana la data de : 10.03.2022 ora 13 astfel:
- In plic sigilat, la registratura sediului Ifin-HH, pentru Departamentul de Achizitii
Publice , Str. Reactorului, nr. 30, Oras Magurele, judetul [lfov, cu mentiunea - ,, A
NU DESCHIDE INAINTE DE DATA DE f0.03.2022 ora 14, metionandu-se totodata
si obiectul contractului.
Sau:

-

La adresa de email: cristina.nascu@nipne.ro

Perioada valabilitate oferta 90 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor
Documentele care trebuie sa compuna oferta de la potenlialii Ofertanli sunt:
I ) Propunerea Tehnicf,, Declaratia privind respectarea conditiilor obligatorii din domeniul
mediului,social, si al relatiilor de munca. Formularul de contract insusit.
2) Propunerea Financiard (Formular de ofertd):
3) DECLARATIILE prin care trebuie sa demonstreze canu se incadreazainprevederile art.164,
165,167 din Legeanr.98/2016 completand declaratile atasate( Formular l,2.3).

4)

5)
6)
7)
8)
9)

DECLARAIIE privind evitarea conflictului de interese (art. 59-60 din Legea nr.9812016)
(formular 4). persoanele cu funclie de decizie din cadrul Autori6tii contractante sunt:
Nicolae-Marius Marginean. Mitic[ DrdguEin, Constantin Ivan, Alexandru Popescu, Daniela
Moraru, Daniel-Catalin Stoica, Adrisana-Madalina Gatej, Ionel Neagu, Nelu Cipraroiu,
Cristina Nascu. Aurelian Cristea.
Lista principalor prestari de serviii (Formular 5)
Licenta de functionare
Copie a politei de asigurare pentru raspunderea civila
Atestate / certificate profesionale
Dovada autorizarii dispeceratului propriu de monitorizare si interventie

Nedepunerea documentelor odata cu oferta, constituie temei pentru solicitarea de clarificari
pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in documentalia de atribuire,
acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI:
Oferta trebuie sd fie valabilS pentru o perioadd de 90 zile de la termenul-limita de primire
a Ofertelor,

in

circumstanfe exceplionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a Ofertei,
Autoritatea contractantd poate solicita Ofertan{ilor si prelungeascd perioada de valabilitate a
Ofertei,
in cazul in care un Ofertant nu se conformeazd acestei solicitAri, Oferta sa va fi respinsd ca
fiind inacceptabil[ in conformitate cu prevederile art. 124 alin. (3) coroborat cu art. 137 alin. (2)
lit. i) din H.G. nr. 39512016, cu modificarile si completarile ulterioare.
14.

INSTRUCTIUNI PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Autoritatea contractantd atribuie contractul de achizilie public[ ofertantului care a depus

oferta cea mai avantajoasi din punct de vedere economic.
Autoritatea contractantd stabileEte oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic
pebazacriteriului de atribuire preful cel mai sclzut.

6.

EVALUAREA PROPUNERILOR TEHNICE:

Pe parcursul evaludrii, Comisia de evaluare va verifica dacd Propunerea Tehnicd:

l)

intregul obiect al Contractului.
2) demonstreazd indeplinirea tuturor cerinlelor minime din Caietul de sarcini.
Dacd este cazul, Autoritatea contractantd transmite Ofertanlilor clarificdri cu privire la
Propunerile Tehnice in vederea finalizdrii evaluarii acestora.
se referd la

7. EVALUAREA PROPUNERILOR FINANCIARE:
Pe parcursul evaludrii, Comisia de evaluare va

l)

se referd

verifica dacd Propunerea Financiari:
la intregul obiect al Contractului. Nu se acceptd Propuneri Financiare care se

referi numai la o parte din obiectul Contractului
2) este corelatd cu informafiile incluse in Propunerea Tehnic6. Toate cerinlele descrise in
Propunerea Tehnici trebuie acoperite prin preluri in Propunerea Financiard.
Autoritatea contractantd poate solicita clarificari/completdri ale informa{iilor prezentate de
Ofertanli cu privire la Propunerile Financiare.

Oferta admisibill - Oferta admisibild este oferta care nu este inacceptabila, neconformi sau
neadecvat[ in conformitate cu prevederile art.215 alin. (3) din Legea nr.9812016, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Situafii

determinl respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsd
sau/si neadecvati in situaliile descrise mai jos.
ce

ca inacceptabild,

neconformi

oferta poate fi consideratd INACCEPTABILA in urmdtoarele situalii:
l)
In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din H.G. nr.39512016:
ofertantul nu indeplinegte unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite in
Documentafia de atribuire
'
constituie o alternativd la prevederile Caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luatd
in considerare deoarece in Anuntul de participare nu este precizatd in mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative;

-

nu asigurd respectarea reglementdrilor obligatorii referitoare la condiliile specifice de
mulc6 gr1!e protecfie a muncii, atunci cdnd aceasta cerinfa este formulatd in condiliile art. 5l alin.
(2) din Lege;
pretul, fbri TVA, inclus in Propunerea Financiard dep6geqte valoarea estimatf, comunicatd
prin Anunful de participare gi nu existd posibilitatea disponibilizdriide fonduri suplimentare pentru

indeplinirea contractului/acordului-cadru;
'
in cazul in care unei oferte ii lipsegte una din cele doud componente, aga cum sunt precizate
laart.3 alin. (l) lit. hh) din Lege;
2) In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (5) din H.G. nr. 39512016, ofertantul nu transmite

in

termenul precizat

de comisia de

evaluare clarificdrile/completdrile solicitate

sau

clarifi cdrile/completdrile transmise nu sunt concludente;
3) In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (6) din H.G. nr. 39512016, ofertantul modificd prin
rdspunsurile pe care le prezintd comisiei de evaluare conlinutul propunerii tehnice sau propunerii
financiare;
4) In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (l l) din H.G. nr. 39512016, ofertantul ofertantul nu
este de acord cu indreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa;
5) In conformitate cu prevederile art. 135 alin. (2) din H.G. nr. 39512016, ofertantul nu este de
acord cu indreptarea viciilor de formd cu privire la Oferta acestuia;
Oferta poate fi consideratd NECONFORMA in urmdtoarele situafii:
l) [n conformitate cu prevederile art. 215 alin. (5) din Legea nr.9812016:
- nu respectd cerinfele prezentate in documentele achiziliei;
' a fost primita cu intdrziere [aplicabil doar tn situalia exceplionald in care procedura nu se
poate derula online prin intermediul SEAPJ;

'

indicii de infelegeri anticoncuren{iale sau coruplie;
fiind neobiqnuit de sc6zutS;
in cazul in care Ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informafiile gi/sau documentele
solicitate sau acestea nujustificd in mod corespunzdtor nivelul scdzut al prelului sau al costurilor
prezintd,

este consideratd de Autoritatea/entitatea contractantd ca

propuse;

2) In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) din H.G. nr. 39512016:
- nu satisface in mod corespunzdtor cerinlele Caietului de sarcini;

'
'

conline propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Autoritatea
contractantd, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmi, iar Ofertantul,
deqi a fost informat cu privire la respectiva situalie, nu acceptd renunlarea la clauzele respective;
conline in cadrul Propunerii Financiare preluri care nu sunt rezultatul liberei concurenle gi care
nu pot fi justificate;
Propunerea Financiard nu este corelati cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea
conduce la executarea defectuoasi a contractului/acordului-cadru, sau constituie o abatere de la

legislalia incidentd, alta dec6t cea in domeniul achiziliilor publice;
oferta este depusl cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) ;i e) din Legea nr.
9812016, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea Ofertelor Ei/sau oricdnd pe parcursul
evaludrii acestora. Declara{ia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016
- Formular nr. 4,

' in urma verific[rilor

prevdzute la art. 210 din Legea 9812016 se constatd cd Propunerea
Financiard are un pre! sau conline costuri neobiqnuit de scdzute in raport cu cerinlele astfel incdt
nu se poate asigura indeplinirea contractului/ acordului-cadru la parametrii cantitativi qi
calitativi solicitali prin Caietul de sarcini.
3. In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) din H.G. nr.39512016, in cazul in care ofertantul
nu prezintd comisiei de evaluare informaliile gi/sau documentele solicitate sau acestea nu justificd
in mod orespunzitor nivelul scdzut al pre(ului sau al costurilor propuse.
Oferta poate fi considerata NEADECVATA, in conformitate cu prevederile art.2l5 alin.
(5^l) din Legea nr.98l20l6,dacd este lipsitd de relevanf dfatdde obiectul contractului/acorduluicadru, neputdnd in mod evident satisface, fbra modificdri substanliale, necesit5lile qi cerintele
Autorit5lii contractante indicate in documentele achizitiei.

8. STABTLTREA OFERTET CA$UCATOARE
Contractul se atribuie ofertantului care indeplinegte criteriile de calificare impuse qi a cdrui
ofertd a fost stabilitl cdqtigdtoare de cdtre comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire
precizat in anunlul de participare Ei in documentalia de atribuire.
Avand in vedere ca atribuirea se face pebazacriteriului rpreful cel mai scIzut", oferta

frrd TVA este cel mai mic.
In conformitate cu prevederile art. 138 din H.G. nr. 39512016, cu modificarile si completarile
cAgtigdtoare este cea al cdrei pre!,

ulterioare:

"(t) in cazul tn care criteriul

utilizat este "pre[ul cel mai scdzut", clasamentul ofertelor se
prin ordonarea crescdtoare a prelurilor respective, oferta cdstigdtoare fiind cea de pe
primul loc, respectiv cea cu prelul cel mai scdzut.
(2) in cazul in care doud sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantd
solicitd ofertan[ilor o noud propunere financiard, iar contractul vafi atribuit ofertantului a cdrui
noud propunere financiard are prelul cel mai scdzut.
stabileSte

9. INSTRUCTIUNI PRIVIND COMUNICAREA REZULTATULUI PROCEDURII

DE ATRIBUIRE:
Autoritatea contractantd va informa operatorii economici implicafi in procedura de
atribuire despre deciziile referitoare la la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de

achizilie public[, ori dupd caz,la anularea procedurii de atribuire qi eventuala iniliere ulterioard a
unei noi proceduri, in scris gi cdt mai curdnd posibil, dar nu mai t6rziu de 3 zile lucrf,toare de la
emiterea acestora.

in cadrul comunicdrii,

Autoritatea contractantd

va informa

ofertantul/ofertanlii
c6qtigdtor/c6gtigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate, prin care igi manifesta
acordul de a incheia contractul de achizilie publicd/acordul-cadru
Autoritatea contractant[ va informa ofertanlii/candidalii care au fost respinEi sau a cdror ofert6
nu a fost declaratd cdgtigdtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupd cum
utmeazd:
i. fiecdrui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
ofertei sale;
ii. pentru fiecare oferta respinsd, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere,
detaliindu-se argumentele in temeiul c6rora oferta a fost considerat[ inacceptabild, neadecvatd
gi/sau neconformI, indeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerinfelor de funclionare qi
performanld prevdzute in caietul de sarcini;
iii. fiecdrui ofertant care a prezentat o ofertd admisibilE, dar care nu a fost declarati
cdEt!91!oare, caracteristicile gi avantajele relative ale ofertei/ofertelor cdgtigdtoare in raport cu
oferta sa. nume6ofertantului c[ruia urmiazd,sa i se atribuie contractul de achizilie publicd sau.
dupd, caz, ale ofertantilor cu care urneazd sd se incheie un acord-cadru;
iv. fiecdrui operator economic dintre cei prevdzuti la pct. i) - iii), termenul-limitd in care au
dreptul de a depune contestalie conform Legii nr. 10112016.
In conformitate cu prevederile art. 64 alin. (l) din Legea nr. 9812016, "Orice comunicare.
solicitare, informare, notificare Si altele asemenea, prevdzute de prezenta lege, sunt transmise ii
sau' ca exceplie' prin alte mijloace decdt cele

erectronice.,,

In conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 10112016:
"(l) in sensul art. 58 alin. 16) termenul legal de agte-ptare pentru incheierea contractului nu poate
fi mai mic de:
- 8 zile, incep6nd cu ziua urmdtoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului cf,tre
ofertanlii/candidalii interesafi, prin orice mijloace de comunicare prevdzute de legisla{ia privind
achiziliile publice, legislalia privind achiziliile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de
lucrdri gi concesiunile de servicii, in cazul in care valoarea estimatd a procedurii de achizilie
publicd sau de concesiune este mai micd decdt pragurile valorice in raport cu care este obligatorie
transmiterea spre publicare cdtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunfurilor de participare,
potrivit legislaliei privind achiziliile publice, legislafiei privind achiziliile sectoriale sau legislaliei
privind concesiunile de lucrdri gi concesiunile de servicii. (2)*)
(2) Prin excepfie de la prevederile alin. (l), in cazul in care autoritatea contractantd.utilizeazd, alte
mijloace de comunicare decdt cele electronice, termenele se majoreazdcu 5 zile."

IO. INSTRCTIUNI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
PUBLICA
Autoritatea contractantd va incheia contractul de achizilie cu ofertantul desemnat
c6Etigdtor, in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 8 zile de la data
transmiterii comunicdrii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire pentru a acorda
termenul legal de 7 zile pentru formularea eventualelor contestatii administrative.

Incazul in care Autoritatea contractantd nu poate incheia contractul cu ofertantul a cirui ofert6
a fost stabilitd ca fiind cAgtigdtoare, din catzafaptului cd ofeftantul se afld intr-o situalie de fo(a
majorl sau in imposibilitatea fortuitd de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sd declare
cdqtigdtoare oferta clasatd pe locul doi, in condiliile in care aceasta existd qi este admisibili. in caz
contrar, procedura de atribuire se anuleazl.

INSTRUCTIUNI PRIVIND PROCEDURA DE REMEDII
In conformitate cu prevederile art. 2 (l) din Legea 10112016, orice persoand care se
considerd vit[mat[ intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritdli
11.

contractante sau prin nesolulionarea in termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului,
obligarea autoritafii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de mdsuri de remediere,
recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicJionald sau
judiciarI, potrivit prevederilor prezentei legi.
In conformitate cu prevederile art. 4 alin (l) din Legea nr. 10112016, pentru solufionarea
contestatiei, persoana care se considerd vdtlmatd se poate adresa:
a) fie pe cale administrativ-jurisdiclionald Consiliului Na{ional de Solufionare a Contestaliilor;
cale judiciard instanfei de judecatd.

!)fiepe

In conformitate cu prevederilE urt. g alin (l) din Legea nr. l0l/2016. Persoana care se
considerl vdtimatd de un act al autorit[tii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anuldrii
actului autoritdtii contractante, obligdrii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de mdsuri
de remediere, precum gi pentru recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen
de 7 zile, incep6nd cu ziua urmltoare ludrii la cunogtinfd despre actul autoritdtii contractante
considerat nelegal.
Contestatia se inainteazd atdt Consiliului, c6t gi autoritdlii contractante.

FORMULARE

Formular Nr.l

- Declaratie privind neincadrarea

in situaliile previzute la art. 164 din legea nr.

98t2016
Formular Nr. 2- Declarafie privind neincadrarea in situafia prevdzutdla art. 165 din legea nr.
98120t6
Formular Nr.3- Declara{ie privind neincadrarea in situaliile prevdzute la art. 167 din legea nr.
9812016
Formular nr. 4- Declaratie privind cvitarca conflictului de interese (art.59-60 din legea nr. 98/2016)
Formular nr. 5- Declarafie privind tista prineipalelor prestari de selicii in uttimii 3 ani
Formular nr. 6- Declaratie privind respectarea condiliile obligatorii din domeniile mediului, social
gi al relaliilor de munca
Formular nr. 7- Formular de oferta

OPERATOR ECONOMIC

Formularul nr. I

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND NEiNCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE
LA ART. 16.I DIN LEGEA NR.98/2016
CatTe: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI

INGINERIE NUCLEARA,, HORIA HULUBEI''

Subsemnatul....... reprezentant imputernicit al .....
..... (denumirea/numele si
sediul/adresa operalorului economic.l.in calitate de ..............................( se precizeaza calitatea operatorului
economic ) care completeaza declaratia in rapoft cu participarea la procedura de achizitie-procedura proprie,
avand ca obiect
, declar pe propria rdspundere, sub sanc{iunea excluderii din procedura si a
sanctiunilor aplicatei faptei de fals in declaratii, asa cum este acesta reglementatade art.326 din Codul penal,
cd nu ne aflam in situatiile prevdzutir la art. 164 alin. (l) din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice,
respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instanle judecltoregti, pentru comiterea uneia
dintre urmdtoarele infracliun i :
a) constituirea unui grup infracfional organizat, previzutd, de art. 367 din Legea nr.28612009 privind
Codul penal, cu modificdrile gi completarile ulterioare sau de dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale
a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracfiuni de corupfie, prevdzute de art. 289 - 294 din Legea nr.28612009, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare gi infracliuni asimilate infractiunilor de coruplie, prevdzute de art. l0 - l3 din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea gi sanclionarea faptelor de corupfie, cu modificdrile gi completarile ulterioare
sau de dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
c) infracfiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevdzute de art.

I 8l - I 85 din Legea
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si
completarule ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, previzute de art. 32 - 35 gi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea gi
combaterea terorismului, cu modificdrile gi completdrile ulterioare sau de dispoziliile corespunzdtoare ale
legislaliei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spllarea banilor, prevdzutd de art. 29 din Legea nr.65612002 pentru prevenirea gi sanclionarea spalSrii

nr. 78l2000,pentru

banilor, precum $i pentru instituirea unor misuri de prevenire gi combatere a finan|drii terorismului,
republicatd, cu modificdrile ulterioare sau finanfarea terorismului, prevdzutd de art. 36 din Legeanr. 53512004,
cu modificirile gicompletdrile ulterioare sau de dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statuluiin
care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul gi exploatarea persoanelorvulnerabile, prevdzute de art.209 -217 din Legea nr.28612009,cu
modificlrile gi completirile ulterioare sau de dispoziliile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in
care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului I din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitdtrilor
Europene din27 noiembrie 1995.
Inteleg ca in cazul in care acesta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in delcaratii.

2

Data: .....1.....1......
..

......., in calitate de

..............

legal autorizat sd semnez oferta pentru

gi in numele

(denumirea/numele operatorului economic)
Notd : se va completa Si de cdtre ofertantul asociat, subcontractant, etc. (dacd este cazull

Formularul nr.

OPERATOR ECONOMIC

2

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND NEINCADRAREA iN SITUATIA PREVAZUTA
LA ART. 165 DIN LEGEA NN. qSIZOTO

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI
INGINERIE NUCLEARA,, HORIA HULUBE]''

CAtTe:

Subsemnatul
(denumirea/numele

reprezentant imputernicit
,f

i

sediul/adresa

operatorului economic),

al

in

calitate

de

;;;;;;;;;;;;;;i;il;::T'.;:'::::,:.i::[:HffiT:#HH:il']ff[.::-:]:::::T:::::::::
declarpe propria rdspundere, sub sanctiuneaexcluderii din procedurade atribuire gi a sanc(iunile aplicabile
fapteide fals in declaralii. asa cum este reglementata de art.326 din Codul penal , cd nu ne aflal incadram in
niciuna dintre situafiile prevdzute de aft. 165 alin. (l) din Legea nr.9812016, privind achizitiile publice,
respectiv:

nu mi-am incllcat obligafiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuliilor la bugetul general
consolidat, lucru stabilit printr-o hotarare judecatoreascd sau decizie administrativS, avdnd caracter definitiv
qi obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care operatorul economic este infiin[at.

2. Subsemnatul declar ca informatiille furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg

ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
a documentelor care insotesc ofert, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si
experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autoritatii contractante, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra.
4. Inteleg ca in cazul in care acesta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data: .....1.....1......
legal autorizat sd semnez oferta pentru
gi in numele
(d enum ire a/nume I e ope rat

Notd : se va completa

Si de cdtre

orului

ec

on om i c)

ofertantul asociat, subcontractant,etc. (dacd este cazul)

Formularul nr.3
OPERATOR ECONOMIC
(denumireq/numele)

DECLARATIE
PRIVIND NEiNCADRAREA iN SITUATIILE PREVAZUTE
LA ART. 167 DIN LEGEA NR.98/2016
CatTe: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI

INGINERIE NUCLEARA,, HORIA HULUBEI''

Subsemnatul....... reprezentant imputernicit al
sediul/adresa operatorului economicl, in calitate de ............

.....

..... (denumireo/numele

Si

..(se precizeaza calitatea

operatorului economic) care completeaza declaratia in raport cu participarea la procedura de achizitieprocedura proprie , avand ca obiect
declar pe propria rlspundere, sub sancfiunea
excluderii din procedura gi a sanctiunilor aplicabile faptei de fals in declaralii, asa cum este aceasta
reglementatadeart.326dinCodul penal, cinuneincadraminniciunadintresitualiileprevdzute deart.l67
alin. (l) lit. a) - i) din Legea nr.9812016, respectiv:

a) nu am incllcat obligafiile stabilite potrivit art. 5l clin Legeo nr. 98/2016;
b) nu ne aflam in proced ura insolvenfei sau in lichidare, in supraveghere j udiciarl sau in incetarea
activitlfii,

c)
d)

except6nd situatia reglementati la alin. (2) al art. 167 din Legea nr.9812016',
nu am comis o abatere profesionali gravl, care pune in discu{ie integritatea;
nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri carevizeazddenaturarea concurenlei, in cadrul
sau in legdturd cu achizilia in cauzd;

e)
f)

nu md aflu intr-o situafie de conflict de interese, in cadrul sau in legaturd cu achiziliain cauzd,;
nu am participat anterior la pregatirea procesului de realizare a achizifiei, de naturd si conducd
la o distorsionare a concuren(ei;

g)

nu mi-am incIlcat, in mod grav sau repetat, obligafiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizifii publice, al unui contract de achizifii sectoriale sau al unui contract de
concesiune, incheiate anterior, incalcari care sd fi dus la incetarea anticipatd a respectivului contract.
plata de daune-interese sau alte sancfiuni comparabile.

h) nu mI fac vinovat de declarafii false in confinutul

informafiilor transmise la solicitarea
autoritifii contractante in scopul verificdrii absenJei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare qi selectie, am prezentat aceste informalii solicitate sau sunt in masurd sd

i)

prezint documentele j ustifi cative sol icitate;
nu am incercat si influenfez in mod nelegal procesul decizional al autoritifii contractante, sd
oblin informalii confidenliale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire gi nu am furnizat din neglijenla informafii eronate care pot avea o influenJd semnificativd
asupra deciziilor autoritalii contractante privind excluderea mea din procedura de atribuire, selectarea
sau atri bui rea contractu

I

u

i de

ac h izilie pub

I

ica/acordul u i-cadru.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc ofefta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea
noastra. precutll si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autoritatii contractante, cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Inteleg ca in cazul in care acesta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

ei in numere ..:...........:...:.......:.........':::

:1i:"::..

. .................

(de num ire a/nume I e op

Notd : se va completa

Si de cdtre

e

'

.

r at orul

ui

e

c

legal autorizat s6 semnez oferta pentru
on om

ic)

ofertantul asociat, subcontractant, etc. (dacd este cazul)

Formularul nr. ,l
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese
(art.59-60 din Legea nr.98/2016)

l. Subsemnatulla.

in

calitate de

......

..........(ofertant/ofertant
asociat/subcontroctant), la procedura .....
....(se menlioneazd procedura),
pentru achizilia de
... ... .. ..(se insereazd dupd cctz, denumirea
serviciului si codul CPn, la data de
........(se insereazd data), organizatd
de......
(se insereazd numele autoritdtiicontractante), in temeiul 60 din Legea
nr.9812016 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, declar pe proprie rdspundere,
sub sancliunea falsului in declaralii, urmitoarele(Persoanele cu functie de decizie din cadrul
autoritatii contractante sunt: Nicolea-Marius Mdrginean, Mitica Dragusin, Constantin lvan,
Alexandru Popescu , Daniela Moraru, Catalin-Daniel Stoica, Adriana-Madalina Gatej, Ionel
Neagu, Nelu Cipraroiu, Cristina Nascu, Aurelian Cristea
a) niciuna dintre persoanele care de{ine pE(i sociale, pd(i de interes, acfiuni din capitalul
subscris al ofertantului, sau al subcontractan(ilor propugi ;i nicio persoand care face parte
din consiliul de administra(ielorganul de conducere sau de supervizare a ofertantului, ori
subcontractan(ilor propugi, nu participd in procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau subcontractanJii propugi nu sunt soj/sofie, rudl sau afin, pdnd la gradul al doilea
inclusiv, cu persoane care fac pafte din organul de conducere IFIN-HH;
c) eu sau subcontractanli propugi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altd naturd si nu ne afldm intr-o altd situalie de naturi sd afecteze
independenta gi impa(ialitatea autoritetii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau subcontractanli propugi nu avem drept membri in cadrul consiliului de
administraJie/organul de conducere sau de supervizare gi/sau nu avem actionari oriasociafi
semnificativi, persoane care sunt so{/sof ie, rudd sau afin pdnd la gradul al doilea inclusiv ori
care se afld in relalii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in cadrul IFIN-HH,
implicate in procedura de atribuire;
e) eu sau subcontractanli propugi nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt sot/solie, rudd sau afin pdnd la gradul al
doilea inclusiv oricare se afl5 in relaJiicomerciale cu persoane cu funcliide decizie in cadrul
IFIN-HH gi care sunt implicate in procedura de atribuire.

2. Subsemnatulla.

.. declar cd voi informa imediat autoritatea
contractantd dacd vor interveni modificdri in prezenta declarafie la orice punct pe parcursul
derularii procedurii de atribuire a contractului de achizilie publici sau, in cazul in care vom
fi desemnali cdgtigdtori, pe parcursul deruldrii contractului de achizilie publicd.
3. De asemenea, declar cd informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu
gi inJeleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi
confirmirii declarafiilor, situaliilor gi documentelor care inso(esc oferta. orice informalii
suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institufie, societate comerciald, bancd, alte
persoane juridice sa fumizeze informatii reprezentantilor autorizati ai IFIN-HH cu privire la
orice aspect tehnic gi financiar in leg6turl cu activitatea noastrd.

Data completarii

Operator ecouomic,
(se m n ut

ura aulor i:atd1

Notd : se va completa

Si de cdtre

o/ertantul asociat, subcontractant, etc. (dacd este cazul)

Formularul nr.

5

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII iTt UITIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
(denumirea/numele si sedi ul/adresa candidatul ui/ofeftanlului)

declar pe propria rdspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, cd datele prezentate ln
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu 9i inteleg cd
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmdrii declara[iilor, situaliilor gi
documentelor care inso[esc oferta, orice informa[ii suplimentare in scopul verificdrii datelor din prezenta
declaraIie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu[ie, societate comerciald, banca, alte persoane
juridice sd furnizeze informalii reprezentanlilor autorizali ai .............
(denumirea si adresa autoritetii

contractante)

cu

privire la orice aspect tehnic Ai financiar in legdturd cu activitatea noastrd.
Prezenta declara(ie este valabild pAnd la data de
(se precizeazd data expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

(semn atu ra autorizatd )

Nr.

Crt

0

Obiectul
contractului

1

Codul

CPV

Denumirea/num
ele
beneficiarului/cli
entului
Adresa
2

Calitatea

Pretultotal

prestatorul

al

ui*)

contractului

Procent
indeplinit
de
prestator

Cantitatea

(UM)

derular

ea
contrac
tului **)

%
3

4

5

Perioa
da de

6

7

I

2

Operator economic,

( se

m n atu

ra autorizatd)

*) Se precizeazd calitatea
in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau

contractant conducdtor (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza
data de [ncepere 9i de finalizare a contractului.

0

Formularul nr.

6

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDITIILE OBLIGATORII DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL $I AL RELATIILOR DE MUNCA

..............

(nume, prenume), in calitate de reprezentant imputernicit al
(denurnireu ulerlunl/subcontractantului), declar pe propria raspundere ca ma
xngaiezsarealizezactivitatile, pe parcursul indeptinirii contraetului, in conformitate cu regulileobligatorii
din domeniile mediului, social gi al relaliilor de munca, stabilite prin legisla(ia adoptat6 la nivelul Uniunii
Europene, legislalia na(ional5, prin acorduri colective sau prin tratatele, conven[iile gi acordurile
internationale in aceste domenii si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii.
Subsemnatul

Data completarii
Ofertant/su bcontractant
Qtlume prenume reprezentant ofertant/ subcontroctant;

functia/ semnaturo autorizata)

il

OPERATOR ECONOMIC

Formularul nr.7

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

l.

Exanrinand dscurnentatia

de atribuire,

subsessatii, reprezentanti

ai

+fegantului

, ne oferim ca, in conformitate
(de nu m ire o/num

e Ie

ofe rt antului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in prezentul caiet de sarcini, sa prestam serviciile de:
lei, (suma in litere si in cifre), pentru prestare serviciilor
, pentru suma totald
de paza la care se adaugi taxa pe valoarea adaugatd in valoare de

de

_

(suma in litere si in cifre)

4. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile conform
cerintei din documentatia de atribuire.

5. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
zile,
respectiv pana la data de
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
6. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data
sa semnez oferta pentru

in calitate de

legal autorizat

si in numele
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CONTRACT DE SERVICII
Nr.
din
in temeiul Legiinr. g}l20l6 privind achiziliile publice qia HotarArii Guvernului nr.
39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea Contractului de achizifie publica/acordului cadru din Legea 9812016 privind
achiziliile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii.

l. Pirtile contractante
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZYOLTARE PENTRU
FIZICA $I INGINERIE NUCLEARA "Horia Hulubei"- IFIN-HH, cu sediul in srr.
Reactorului nr. 30, Mdgurele, jud. Ilfov, telefon/fax 021.404.23.001021.457.44.40,
inregistrat la Registrul Comerfului cu nr. J231194512002, CUI3321234, atribut fiscal RO,
cont IBAN RO20 BTRL RONC RT00 A492 2314. deschis la Banca Transilvania
MEgurele, reprezentatl prin Director General Dr. Nicolae Marius Mirginean, in calitate de

Achizitor, pe de o parte
9i

S.C.

(denumirea

operatorului economic), (adresl)
numlr
unic de inregistrare fiscall

telefon/fax

:::::::::tlilt
;;il;; ;;;;i
,
(denumire

IBAN.......
deschis la
bancd)
reprezentatd prin
conducdtorului), in calitate de Prestator, pe de altd parte.

_; """.1

(denumirea

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmltorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a) controct - prezentul Contract qi toate anexele sale;

b) ochizitor

Si

prestator - pe(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in

prezentul contract;
c) dato intrdrii in vigoare a Contractului - data semnArii Contractului de cdtre
ambele p64i;
d) prelul contrsctului - pre\ul platibil Prestatorului de cdtre Achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a serviciilor
efectiv prestate cu respectarea tuturor obligaliilor asumate prin contract;
e) servicii - activitali a c6ror prestare constituie obiect al contractului;
produse - echipamentele, maqinile, utilajele, consumabilele, substanfele gi
orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract gi pe care
prestatorul are obligaJia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;

)

1

g) coiet de sorcini

- confine specificafiile tehnice, respectiv cerinfe, prescriptii,

caracteristici de naturd tehnicd, ce permit fiecdrui serviciu si fie descris in
mod obiectiv astfel incAt si corespundd necesitafiiAchizitorului; specificafiile
tehnice definesc, dupa caz, si fdrd, a se limita la cele ce urrneazd, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic gi de performanfd, cerinfe privind
impactul asupra mediului, siguran{a in exploatare, dimensiuni, terminologie,
simboluri, teste qi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare gi
instrucfiuni de utilizare a produsului, tehnologii qi metode de productie,
precum qi sisteme de asigurare a calitalii Ei condilii pentru certificarea
conformitalii cu standarde relevante sau altele asemenea;
h) informalii conJidenliale - inseamni informafia exactd qi nepublicatd in
legaturd cu afacerea, produsele sau serviciile, secretele comerciale qi care este
in mod clar Ei explicit marcatd, desemnatd sau identificatd,in scris de cdtre una
dintre p[rlile contractului ca fiind "confiden[ial";
i) neconformitote - execufia de slaba calitate sau deficienle care incalci
siguranta, calitatea sau cerinfele tehnice qi/sau profesionale prevdzute de
prezentul Contract gi/sau de Legea aplicabila qi/sau care fac rezultatele
livrdrilor in cadrul acestui Contract necorespunzdtoare scopurilor acestora,
astfel cum sunt prev6zute in prezentul Contract qi/sau de Legea aplicabila,
precum si orice abatere de la cerinfele ;i de la obiectivele stabilite in Caietul
de Sarcini. Neconformitalile includ atat viciile aparente, cdt qi viciile ascunse
ale Produselor care fac obiectul prezentului Contract;
j) ofertd - actul juridic prin care Prestatorul qi-a manifestat voinfa de a se angaja,
din punct de vedere juridic, in acest Contract de achizilie publica Ei cuprinde
Formularul de Propunere Financiard, Propunerea Tehnicd precum qi alte

documente

care au fost menfionate in

Anunlul

de

participare/publicitateiDetaliul de atribuire din catalogul SEAP;
k) penalitole - suma de bani stabilita procentual in Contract ca fiind platibila de
cdtre una dintre Pa(ile contractante cdtre cealaltd Parte in cazde neindeplinire
a obligaliilor din Contract, in caz de neindeplinire a unei pa(i a Contractului
sau de indeplinire cu intdrziere a obligaliilor, astfel cum s-a stabilit prin
Documentele Contractului ;
l) prejudiciu - paguba produsd Achizitorului de cdtre Prestator prin
neexecutarea./executarea necorespunzdtoare ori cu intdrziere a obligaliilor
stabilite in sarcina sa, prin prezentul Contract;
m) durato de valabilitqte a conlractului - intervalul de timp in care prezentul
Contract produce efecte, respectiv de la data intrdrii in vigoare a Contractului
;i pAnd la epuizarea convenjionald, legald sau stabilitd de instanfa de judecatb
a oricdrui efect pe care il produce. Contractul este considerat finalizat atunci
cdnd Prestatorul arealizattoate activitelile stabilite prin Contract Ei aprezentat
toate Rezultatele, astfel cum este stabilit in Oferta depusd/Detaliul de atribuire
din catalog SEAP acceptat gi in Contract;
2

n)

forla majord -

o imprejurare de origine extemd, cu caracter
extraordinar, absolut imprevizibild gi inevitabile, care se afld in afara
reprezinta

controlului oricdrei pA4i, care nu se datoreaza gregelii sau vinei acestora, gi
care face imposibila executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundafii sau
orice alte catastrofe naturale, restriclii aparute ca urrnare a unei carantine,
epidemii, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativi. Nu este
considerat fo(a majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fErd a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaJiilor uneia din p6(i;
o) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
^
3.1 - In prezentul Contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zrle reprezint[ zile calendaristice,
conform definiliei de la pct. 2.1, lit.o) din prezentul Contract.
3.3 -Cuvintele referitoare la persoane sau p5(i vor include societilile gi companiile,
precum qi orice organizalie av6nd personalitate juridicd.
3.4 -Clauzele qi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul Contract.

4.1 -Prestatorul se obliga sd presteze "Servicii de pazl gi protecfie pentru obiectivul
IFIN-HH' obiectivul GRUP II", situat in str. Atomiqtilor nr.4O9,Mdgurele, judeful Ilfov,
in conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul Contract gi prin oferta depus[,
respectiv prin Planul de pazd.
4.2 -Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv preful serviciilor prestate,
plAtibil Prestatorului de cdtre Achizitor conform ofertei
'ertei, este de
Lei/orI, Idr[ TVA,
respectiv o valoare a contractului de
Lei, fhrd TVA, la care se adaugd TVA in
cota stabilita de prevederile legale in vigoare.
4.3 - Pre{ul poate fi ajustat in condiliile prevdzute la art.14 din prezentul Contract.

5.1 -Prezentul Contract intr6 in vigoare ladata semndrii lui de cdtre ambele pdrfi gi este
valabil panl la indeplinirea integral[ ;i corespunzdtoare a obligaJiilor pIr(ilor, iar
Contractul opercazd valabil intre pdrfi, potrivit legii, de la data intrdrii sale in vigoare qi
p6ni la epuizarea convenfionald sau legala a oricdrui efect pe care il produce.
5.2 -Prezentul Contract este valabil l2 luni de la data semndrii Contractuluide citre parfile
contractante. Contractul poate fi prelungit, prin acordul pf,rfilor, prin semnarea unui Act
adilional care va face parte integrantd din Contract, caz in care oferta financiar[ a
Prestatorului nu se modific5.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini si anexele la Caietul de sarcini;
b) invitalia de participare;
c) oferta tehnicd;
d) oferta financiar5;
e) Planul de pazd, cu modificdrile completlrile ulterioare, cu aproblrile cerute in
conformitate cu legislafia in vigoare;
f) Acte adilionale la Contract, dac[ este cazul;
g) Alte documente pe care pA4ile le identifica ca fiind ale Contractului.
6.2 -Orice contradictie ivitd intre documentele Contractului se va rezolva prin aplicarea
ordinei de prioritate stabilita la art 6.1.
6.3 -Dacd, exist[ neconcordanfe intre oferta tehnic[ ;i financiarl gi termenii qi condiliile
CaieLului de sarcini, termenii gi condiliile Caietului de sarcini au prioritate asupra ofertei
tehnice qi financiare, cu excepfia cazului in care termenii din oferta tehnicd Ei financiarl
sunt superiori celor constata{i prin Caietului de sarcini, cazin care vor prevala prevederile
din oferta tehnicd qi financiarl referitoare la parametrii tehnici.

;i

7.I a) sd asigure paza, protecfia ;i controlul accesului in obiectivul incredintat conform

Planului depazd;i in conformitate cu prevederile Legii 33312003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor qi protec{ia persoanelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi ale
HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.33312003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ;i protec{ia persoanelor, cu modific[rile qi
complet[rile ulterioare;
b) sa dispund pentru derularea acestui contract de mijloacele gi echipamentele necesare gi
de personal calificat, disponibil 24 orelzi,365 zilelan. Orice modificare a personalului
propus inilial se va efectua numai cu personal de aceeagi calificare si experienlI, pentru
motive temeinice qi doar cu acordul prealabil al Achizitorului;
c) sd incunoqtiin(eze conducerea Achizitorului despre producerea oric[rui eveniment in
timpul executdrii serviciului de pazd, conform Planului de pazd qi regulamentelor ;i
procedurilor interne specifice ale IFIN-HH cat qi alte dispozilii date de conduc[torul
acestuia;
d) sd aducd la cunogtin{a conducerii Achizitorului

in scris, prin transmiterea unei adrese,
situaliile care pot conduce la sldbirea sistemului de pazd, gi la inlesnirea sustragerii de
bunuri;
e) in cazul producerii unor situaqii de urgenfd sI ia primele m[suri pentru salvarea
persoanelor, a bunurilor sau a valorilor aparfinAnd achizitorului qi sa sesizeze persoanele qi
instituliile stabilite prin Planul de pazd;
f) sd respecte regulamentele si procedurile inteme specifice ale IFIN-HH cat si alte
dispozitii date de conducatorul acestuia;
g) sa sesizeze conducerea achizitorului in legdturd cu orice faptl de naturi a prejudicia
patrimoniul Achizitorului;
h) sa despdgubeascl Achizitorul impotriva oricEror:

-reclamafii gi ac(iuni in justiJie, ce rezult[ din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legltur[ cu serviciile
prestate;
-daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd. aferente, cu exceptia situaliei
in care o astfel de incdlcare rezultd, din respectarea caietului de sarcini intocmit de

citre achizitor;
i) sd rispundi atit de siguranfa tuturor opera(iunilor gi metodelor de prestare utilizate, cit
qi de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului;
j) sa considere toate documentele gi informa{iile care ii sunt puse la dispozilie referitoare
la prezentul Contract drept private gi confiden(iale, s[ nu publice sau divulge niciun
element al prezentului Contract flra acordul scris. prealabil, al Achizitorului. DacI existl
divergen{e cu privire la necesitatea public[rii sau divulgarii in scopul executlrii prezentului
Contract, decizia finala va aparfine Achizitorului;
k) s[ se ablini de la orice declara{ie publica privind derularea Contractului flrd aprobarea
prealabila a Achizitorului gi de la a se angaja in orice altl activitate care intr[ in conflict cu
obligaJiile sale faJa de Achizitor conform prezentului Contract;
l) sd respecte prevederile tuturor legilor gi reglementlrilor in vigoare cu incidenJd in
executarea Contractului gi sI se asigure c[ si personalul sdu, salariat sau contractat de
acesta, conducerea sa, subordona(ii acestuia gi salariaJii din teritoriu vor respecta gi se vor
supune de asemenea aceloragi legi gi reglementlri. Prestatorul va despdgubi Achizitorul in
cazul oricdror pretenlii gi actiuni in justilie rezultate din orice incdlcari ale prevederilor in
vigoare, in legatura cu executarea prezentului Contract, de cltre Prestator, personalul sIu,
salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonafii acestuia, precum gi
salaria{ii din teritoriu;
m) sd pdstreze secretul profesional, pe perioada executirii Contractului, inclusiv pe
perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum qi dupd incetarea Contractului. in acest sens,
cu excep(ia cazului in care se obline acordul scris prealabil al Achizitorului. Prestatorul qi
personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzAnd conducerea qi salaria(ii din
teritoriu. nu vor comunica niciodata oricdrei alte persoane sau entiteti, nicio informa(ie
confiden(iala divulgatd lor sau despre care au luat cunogtin[a gi nu vor face publicl nicio
informafie;
n) sI incunoqtiinfeze Achizitorul qi sa transmitd propuneri pentru aplicarelactualizare dacl
pe parcursul deruldrii Contractului intervin modificdri ale standardelor gi/sau legislafiei
aplicabile la elaborarea Contractului, ale legislaliei care reglementeazd activitatea de pazd
sau a modului de executare a prestafiei;
o) sa urmdreascd permanent ca serviciile pentru care s-a angajat sa fie indeplinite cu
promptitudine si profesionalism;
p) si se asigure ca nici un agent de pazd, nu-si va parlsi postul qi cd nu se va afla sub
influenfa alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului qi nici nu va aduce si/sau avea
bauturi alcoolice sau stupefiante asupra lui in timpul serviciului qi/sau in post. Pdrisirea de
cltre agenfii de pazd, a posturilor pe timpul serviciului de pazd sau nerespectarea
interdicfiilor privind bduturile alcoolice qi stupefiantele, precum gi incalcarea consemnelor
particulare gi generale constituie inc[lcare gravd a obligafiilor contractuale de cdtre
5

Prestator qi indrept5leEte Achizitorul la denunfarea unilaterala qi imediata a Contractului
incheiat;
q) sn sprijine Achizitorul in intocmirea Planului dePazd, qi avizarea acestuia la organele
abilitate conform reglementdrilor in vigoare, dupd acceptarea acestuia de cdtre Achizitor;
r) sa-Ei asume pe deplin responsabilitatea pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
cerinfele Achizitorului qi in concordan{d cu dispoziliile legale aplicabile qicele ale Planului
dePazd;
s) sd asigure, pe toatd perioada derularii Contractului, un numdr minim de 4 agenfi pe post;
t) sa asigure pe cheltuiala proprie echipamentul de lucru (portul uniformei de serviciu)
specific sezonului, a insemnelor distinctive, a documentelor posturilor ;i dotarea cu toate
mijloacele tehnice necesre desldqurdrii activitalii de pazd conform legislafiei in vigoare gi
a prevederilor din Planul de pazd,;
u) sa execute instruirea permanentl a agenfilor de securitate pe linie de specialitate,
protecfia muncii, PSI, protecfie civila qi protecfia mediului;
v) sd suporte, prejudiciul cauzaLincazul constatlrii de sustrageri de bunuri sau valori din
obiectivele incredinfate, dacd in urma cercetdrilor efectuate de cdtre organele abilitate se
constat[ vinovd{ia agenfilor de securitate ca urrnare a neindeplinirii sau indeplinirii
defectuoase a atribufiilor de serviciu. Pe toatl perioada Contractului sd de{in6 o asigurare
pentru plata daunelor provocate prin efectuarea defectuoasd a serviciului de pazd;
w) sd ia mdsuri de imbunltdfire a serviciilor d,e pazd, inclusiv de inlocuire a agenfilor de
securitate care nu executd corespunzltor atribufiile de serviciu;
x) sa ia mlsuri pentru prevenirea ;i impiedicarea producerii actelor de tulburare a ordinii
in perimetrul obiectivului ;
y) s[ cunoascd sistemul de legatura qi modul de acfiune Ei cooperare cu alte forle (Poli1ia,
Pompierii, Ambulanfa etc.) qi sa aplice cu strictefe prevederile Planului de pazd,referitoare
la alarmarea dispozitivului in situalii deosebite;
z) sd asigure intervenfia cu echipaj mobil incaz de eveniment gi dispecerizarea utilizdnd
metode qi echipamente specifice, fErI costuri suplimentare pentru Achizitor. Timpul de
rdspuns pentru intervenfia in caz de eveniment va fi de maxim 15 minute, conform
prevederilor legale in vigoare;
aa) sd defind qi sa menlinl toate autorizaliile prevlzute de lege in termen de valabilitate;
bb) sI permitd Achizitorului sa verifice modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnici gi din caietul de sarcini. Verificirile

vor

fi

efectuate de cdtre Achizitor prin reprezentanlii sdi imputernicili, Achizitorul
av6nd obligafia de a notifica in scris Prestatorului, identitatea persoanelor imputemicite
pentru acest scop. De asemenea, Prestatorul se oblig[ sI nu aducd prejudicii spafiilor qi
echipamentelor primite in folosinfd, de la Achizitor, pentru agenfii de pazd.

8.1 -Achizitorul se obligd sI plateascd preful convenit in prezentul Contract cdtre Prestator
pentru serviciile prestate, in termen 30 zile de la primirea facturii de cltre acesta. Factura
se va emite de cltre Prestator in data de I a fiecdrei luni, depundndu-se in original la sediul
Achizitorului (IFIN-HH) stipulat la art.1.
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9.1 -in cazul in care din vina sa exclusiv[ Prestatorul nu reu;este sa-si execute la termenul
convenit obligafiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din
preful Contractului, ca penalitdfi, o sumd echivalentd cu o cot[ procentuald de 0,1 ohlzi de
intdrziere din preful Contractului p6n[ la indeplinirea efectivd a obligaliliilor.
9.2 -In cazul in care Achizitorul nu onoreazd. facturile in termenul convenit, atunci acesta
are obligalia de a pldti ca penalitdli, o suml echivalentd cu o cot[ procentual5 de 0,1Yo I zi
intdrziere din plata neefectuat6.

l0.l -(1) Prestatorul are obligaJia de a executa serviciile prevdzute in Contract cu
profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu
oferta sa tehnicd gi financiard.
(2) Prestatorul se oblig[ sI supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele
ulllane, tttaLerialele, instala(iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd
provizorie, fie definitivd, cerute de gi pentru Contract, in mdsura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevazut[ in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
Contract.
10.2 -Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor in conformitate cu
prevedrile prezentului Contract qi cele ale Planului de pazd. Totodatd, este rlspunzdtor atdt
de siguranla tuturor opera{iunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt qi de calificarea
personalului folosit pe toatd durata Contractului.
10.3 -Prestatorul va executa serviciille care fac obiectul Contractului, cu respectarea
prevederilor Legii 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, cu modificarile gi completarile ulterioare gi ale H.G. 30112012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33312003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor qi protecfia persoanelor, cu modificlrile gi completlrile
ulterioare.
10.4 -Prestatorul va asigura, conform legislaliei in vigoare, efectuarea instruirii in domeniul
securitIlii ;i slnatafii in muncd qi a situaliilor de urgenfl a personalului propriu.
I l.l -Achizitorul se oblig[ sd punl la dispoziJia prestatorului orice facilit[{i gi/sau
informa(ii pe care acesta le-a solicitat gi pe care Achizitorul le considerd necesare pentru
indeplinirea Contractului.
I 1.2 -Achizitorul igi va respecta obligafiile contractuale conform prevederilor Legii
33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu
modificarile qi completdrile ulterioare qi ale HG 30112012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor qi protecfia persoanelor, cu modificlrile gi completdrile ulterioare.
11.3 -Inainte de inceperea activitdlii de pazd,, Achizitorul va efectua instructajul
personalului de pazd al Prestatorului in domeniul securitIlii gi sdnat6lii in muncd gi al
situafiilor de urgenfS, in conformitate cu prevederile legislafiei specifice in vigoare,
comunic6ndu-i Prestatorului specificul activit5tii sale, factorii de risc la care poate fi expus
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personalul acestuia. mdsurile P.S.l. specifice ce trebuie respectate at6t in zona de activitate,
c6t qi pe teritoriul obiectivului pdzit.

l2.Verificlri si receptie
-Achizitorul
l2.l
are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnicd gi din Caietul de sarcini.
12.2 -Yerificlrile vor fi efectuate de cdtre Achizitor prin reprezentanlii sdi imputernicili, in
conformitate cu prevederile din prezentul Contract. Achizitorul are obligafia de a notifica
in scris Prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.
12.3 -Certificarea de cltre Achizitor a faptului cd serviciile au fost prestate se face prin
semnarea Procesului verbal de recep{ie, fEr[ obiecfiuni.
12.4 -Prestarea serviciilor se considerd incheiat[ in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor de receplie a serviciilor.
13.1 -Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor de la data semndrii
Contractului de cdtre pdrfile contractante, conform art.5 din prezentul Contract.
13.2 -(l) Serviciile prestate inbaza Contractului trebuie ftnalizate in termenul convenit de
plrfi, termen care se calculeazd. de la data inceperii prestdrii serviciilor.
(2) in cazulin care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd, Prestatorului, sau
ii) alte circumstanfe neobi;nuite susceptibile de a surveni, altfel decdt prin incllcarea
Contractului de catre Prestator, indreptllesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei
de prestare a serviciilor sau a oricirei faze a acestora, atunci parfile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare qi vor semna un act adilional.
13.3 -Daca pe parcursul indeplinirii Contractului, Prestatorul nu asigurd, paza conform
prevederilor Planului de pazd,, Prestatorul va rdspunde conform prevederilor legale civile
gi penale cdt qi cele contractuale. Dacd durata neasigurdrii serviciului conform Planului de
pazd depdqeqte 24 de ore, Achizitorul poate rezilia prezentul Contract de servicii cu efecte
depline, fbrd preaviz gi cu aplicarea prevederilor art.9.

l4.l - Pentru serviciile

prestate, sumele datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele
declarate in oferta financiar5, anexd la Contract.
14.2 - Preful Contractului se poate ajusta dacd, ulterior ofert6rii, au avut loc modificlri
legislative, numai cu privire la drepturile salariale, modificdri ale normelor tehnice sau au

fost emise de cdtre autoritIlile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renun{area la anumite taxe/impozite locale ale cdror efect se reflectl in
creqterea/diminuarea costurilor pebazacdrora s-a fundamentat preful Contractului.
14.3 - Formula de ajustare a prefului in cazul modificarii parametrilor de influenfi a
prefului este urmdtoarea:
PN: PV x CS , unde:
PN: Preful nou (actualizat);
PV: Preful vechi (care nu mai poate fi menfinut);
CS : Coeficient de crestere salarial[, ce se determinl cu formula:

: SN / SV. unde:
: salariu minim pe economie la momentul actualizdrii prelului;
SV : salariul minim pe economie la data deschiderii ofertelor.
CS
SN

14.4 - Nu constituie motiv de ajustare a preful Contractului incetarea incaslrii de cdtre
Prestator a subvenfiilor acordate in conformitate cu art. 85 din Legea nr. 76 din 16 ianuarie
2002 privind sistemul asigurdrilor pentru qomaj qi stimularea ocupdrii forfei de munc[,
modificati gi completatl prin O.U.G. nr. 6012016 pentru modificarea Ei completarea Legii
nr. 1612002 privind sistemul asigurdrilor pentru qomaj qi stimularea ocuplrii forfei de
muncd.

l5.Cesiunea
- Prestatorului ii este interzis transferul drepturilor qi obligaliilor stabilite in sarcina sa
prin prezentul Contract, frrd, acordul prealabil al tuturor p[rfilor contractante stipulate la
art. 1, sub sancfiunile prevlzute la art.19.3 gi 19.7.

l5.l

16.

Dade cu caracter personal

l6.l -Parfile au convenit faptul cd prelucrarea datelor cu caracter personal identificate la
art 16.3 este necesarl in vederea executlrii Contractului, a indeplinirii obligafiilor legale,
precum gi in scopul intereselor legitime urmdrite de fiecare parte contractantd in
desfiEurarea propriei activiteti.
16.2 -Pdr[ile garanteazd, cd, datele cu caracter personal nu vor fi procesate in alte scopuri
decAt cele precizate la art. 16.1.
16.3 -Pdrfile garanteazd cd, tipurile de date cu caracter personal care vor face obiectul
prelucrdrii sunt obfinute direct de la persoanele vizate gi constau in: nume, prenume,
funcfia, precum;i orice alte date rezultate conform art.16.l.
16.4 -Datele cu caracter personal vor fi stocate conform dispoziliilor din nomenclatorul
arhivistic al fiecdrei p6rfi, constituit conform Legii Arhivelor Nafionale nr. 1611996 cu
modificarile gi completdrile ulterioare, dacd prin alte acte normative nu este stabilit un
termen.
16.5 -Pirfile garanteazd, cd, personalul implicat in executarea prezentului Contract a fost
informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal qi la drepturile sale conform
prevederilor Regulamentului.
16.6 -Pirfile se vor asigura cI angaja{ii care prelucreazd datele qi-au asumat pdstrarea
confiden{ialitdfii inbaza unui acord scris.
16.7 -Pdrlile se vor informa reciproc in legitura cu orice incident de inc[lcare a securitllii
datelor protejate intr-un interval rezonabil, dar nu mai tirziu de 24 ore. lnformarea va
cuprinde qi detalii depre incident, consecin{e, precum Ei mdsurile luate pentru gestionarea

riscurilor.
16.8 -Pdrfile rlspund pentru implementarea mlsurilor adecvate pentru asigurarea securitSlii
datelor cu caracter personal prelucrate.
16.9 -incilcarea obligafiilor din prezentul capitol reprezintd incllcare a obligafiilor
contractuale ;i atrage sancfiunile prevdzute la art. 9 qi art. l9 din Contract.
16.10 -Partea care a suferit un prejudiciu ca urrnare a nerespectSrii de cltre celelati parte
obligafiilor prevdzute in prezentul capitol, este indreptdfitd sd primeascd de la acesta din
urmd desplgubiri, prin raportare la prevederile legale incidente.
9

lT.Forta maiorl
17.1 -Forfa majord este constatatd de o autoritate competentS.
17.2 -For\a majorl exonereazd pd4ile Contractante de indeplinirea obligaliilor asumate
prin prezentul Contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd.
17.3 -indeplinirea Contractului va fi suspendatl in perioada de acfiune a fo(ei majore, dar
ftrd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pdnl la aparilia acesteia.
17.4 -Partea Contractantd care invocd fo(a majorl are obliga(ia de a notifica celeilalte pd(i,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi sI ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie
in vederea limitarii consecinfelor.
17.5 -Partea Contractantl care invoci fo4a majord are obliga(ia de a notifica celeilalte pd(i
incetarea cauzei acesteia in maximum 5 (cinci) zile de la incetare.
17.6 -Dacd fo(a majord aclioneazd sau se estimeazd cI va ac(iona o perioadd mai mare de

1 lun6, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pa(i incetarea de drept
prezentului Contract, fErI ca vreuna din pI(i sI poat[ pretinde celeilalte daune-interese.

a

18. Conflictul de interese
18.1 -Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte inJelegeri, direct ori
indirect, in scopul indeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice sau juridice care au
fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor
depuse in cadrul procedurii de atribuire a Contractului ori angaja{i/fogti angaja{i ai

Achizitorului cu care Achizitorul a incetat relafiile contractuale ulterior atribuirii
Contractului de achizilie publicl, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la
incheierea Contractului, sub sancjiunea rezilierii de drept a Contractului.
l

g.incetarea contractului

l9.l

-De drept:
prin
a)
ajungere la termen/indeplinirea tuturor obligaJiilor Contractuale.
b) in cazul in care una dintre pdrti intrA in faliment, lichidare sau dizolvare;
19.2 -Cu acordul pd4ilor.
19.3 -Prin denunlarea unilaterald, de cdtre Achizitor, in urmdtoarele situaJii:
a) In situalia prevlzutd la art. 222 alin. (2) din Legea nr. 9812016;
b) Fira a aduce atingere dispoziliilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulitdlii absolute a Contractului, in
conformitate cu dispoziliile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denun{a
unilateral Contractului in situafiile prevazute la art.223 alin (l) din Legea nr.9812016,
respectiv:
i) Prestatorul se afla,la momentul atribuirii Contractului, in una dintre situa{iile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr.
9812016 privind achiziliile publice;
ii) Contractul nu ar fi trebuit sA fie atribuit Prestatorului, avdnd in vedere o incdlcare
gravd a obliga(iilor care rezultl din legisla(ia europeanl relevantd qi care a fost constatat[
printr-o decizie a Cu(ii de Justilie a Uniunii Europene;
c) in cel mult 20 (douazeci) de zile de la aparilia unor circumstan(e care nu au putut fi
prevlzute la data incheierii Contractului sau in caz de imposibilitate fortuiti a Achizitorului
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de realizare a obliga{iilor gi care conduc la modificarea clauzelor Contractuale in aEa
mIsurI incAt indeplinirea Contractului ar fi contrard interesului legitim al Achizitorului
qi/sau interesului public.
19.4 -(l) Denunfarea unilaterall va fi notificatd in prealabil cu 5 zile Prestatorului.
(2) Denunfarea unilateral5 nu produce efecte in privinfa presta(iilor executate sau care
se afld in curs de executare.
19.5 -Prestatorul nu va putea pretinde penalitili sau orice alte tipuri de desplgubire in cazul
denunJdrii unilaterale de cltre Achizitor.
19.6 -In cazlul denuntlrii Contractului pentru motivele de la art. 19.3 lit. b), Achizitorul are
dreptul la despdgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii in cuantum egal cu valoarea

Contractului.
19.7 -Prin reziliere:
(1) Achizitorul poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupd acordarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile Prestatorului, ftrI necesitatea unei alte formalitdli gi fIrI
intervenlia vreunei autoritfii sau instanfe de judecat[, in oricare dintre situaliile urmdtoare,
dar nelimitindu-se la acestea:
a) Prestatorul nu executd Contractul in conformitate cu obligaliile asumate
(incluzdnd, ftrd a se limita la acestea, executarea necorespunzdtoare, executarea cu
int6rz i ere. exe c utare a p a\ialdl inc omp I etI etc ) ;
b) Prestatorul refuzi sau omite sd aducl la indeplinire dispozi(iile emise de cdtre
Achizitor ori refuzd sI rdspunda solicitdrilor acestuia;
c) Prestatorul cesioneazd,Contractul ori subcontracteazd, fErd a avea acordul scris al
Achizitorului astfel cum este precizat in prezentul Contract;
d) Prestatorul gi/sau Reprezentan(ii sii legali au fost condamnafi pentru o infracJiune
in legdturd cu exercitarea profesiei printr-o HotdrAre Judecltoreascd definitivd;
e) Prestatorul se afla in culpa profesionald gravl ce poate fi doveditd prin orice
mijloc de probl pe care Achizitorul il poate justifica;
f) Impotriva Prestatorului gi/sau Reprezentanfilor sai legali a fost pronun{at[ o Hotdrdre
avdnd autoritate de lucrujudecat cu privire la fraudd, corup{ie, implicarea intr-o organizalie
criminali sau orice altd activitate ilegal6 in dauna intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
g) Prestatorul nu furnizeazd, garanfiile sau asigurdrile solicitate prin prezentul
Contract, sau persoana care furnizeazd. Garanfia sau asigurarea nu este in m[surd s5 igi
indeplineascd angaj amentele;
h) Prestatorul gi/sau reprezentanfii acestuia dau sau se oferd sd dea (direct sau
indirect) unei persoane orice fel de mitd, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca
stimulent sau recompensd pentru:
-a acJiona sau a inceta sd acfioneze in legltur[ cu Contractul;
-afavoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoanl care are legdturl cu Contractul;
-sau dacd oricare din membrii personalului Prestatorului, agenfi sau Subcontractan(i dau
sau se oferd sd dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in
modul descris in acest paragraf.
i) tn cadrul unei alte proceduri de achizilie sau procedurd de acordare a unei finan(dri
din bugetul CE, Prestatorul a fost declarat culpabil de incdlcarea gravd a Contractului ca
r ezultat al neexecutlri i obl i ga(ii lor C ontractuale ;
1.7

j)

Pentru nerespectarea obligafiilor privind conflictul de interese stipulate la art. 1 8
din Contract:
k) in oricare dintre situaliile pentru care in mod expres este prev[zut in Contract
dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea.
l) Are loc orice modificare organiza{ionald care implic[ o schimbare cu privire la
personalitatea juridici, natura sau controlul Prestatorului, cu excepfia situa(iei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un Act Adilional la prezentul Contract;
m) Aparilia oricdrei alte incapacitlli legale care sd impiedice executarea
Contractului;
19.8 -in urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia
prezentul Contract dacd, Achizitorul nu igi indeplinegte obliga{ia de platl cdtre Prestator a
sumelor datorate acestuia inbaza
oricdrei certificdri din partea Achizitorului, dupd expirarea termenului limitd prevlzut in
prezentul Contract.
19.9 -in oricare din evenimentele sau circumstan{ele precizate laart.l9.7, Achizitorul, la
implinirea termernrlui de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sd rezilieze Contractul,
rezilierea operdnd de plin drept frrd nicio altl notificare prealabila, fErd incuviin{area
vreunei instante judecdtoregti gi/sau arbitrale gi
fdrd a mai fi necesard indeplinirea vreunei alte formalitati $i, dupd. caz, sd evacueze
Prestatorul din locafia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la
despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii in cuantum egal cu valoarea
Contractului.
19.10 -Dacd, inainte de expirarea termenului de preavizprecizatla art. 19.7, Prestatorul
remediazd, situaliile invocate de cltre Achizitor ca motiv al rezilierii, ingtiinfarea inceteazd
sI aiba efect iar Achizitorul nu va mai fi indreptdjit sd rezilieze Contractul, sub condi(ia ca
situafia de incdlcare a obligafiilor Contractuale generatl de Prestator s[ nu pericliteze
finalizarea in bune condilii gi la timp a Contractului, caz in care, pe ldnga dreptul de a cere
rezilierea, Achizitorul va fi indreptiJit gi la plata de daune-interese.
19.11 -in perioada de preaviz susmenJionat[ Prestatorul este considerat, de drept, in
intdrziere, Achizitorul avind dreptul de a deduce penalitili conform prevederilor art. 9 din
Contract.
19.12 -incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaliilor deja
scadente intre pa(ile Contractante.
19. 13 -Prevederile prezentelor clauze nu inlEturl rdspunderea p6(ii care, in mod culpabil,
a cauzat incetarea Contractului.

20.Solutionarea litieiilor
20.1 -Achizitorul gi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil[, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legdtur[ cu indeplinirea Contractului.
20.2 -In cazul in care acesta nu este posibild se va solu(iona de cltre instanfele judecdtoreqti
competente de la sediul Achizitorului.
L2

2l.ComunicIri

2l.l -(l) Orice comunicare intre pd(i, referitoare

la indeplinirea prezentului Contract,

trebuie sI fie transmis[ in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistratatitt in momentul transmiterii cdt gi in
momentul primirii.
21.2 - Comunicdrile intre pIrfi se pot face gi prin scrisoare cu confirmare de primire, fax
sau e-mail cu condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

22.1 -Contractul este guvernat de legislatia romdnd, care se definegte ca ansamblul legilor,
ordonan(elor, deciziilor, ordinelor gi altor acte normative emise de orice autoritate publicd
legal constituitd in RomAnia.
22.2 -in caz de conflict intre p54ile contractante, dispoziliile contractuale se interpreteazd.
potrivit dispoziliilor Codului civil ronr6n si in conlormitate cu dispoziliile legislafiei
privind achizitiile publi ce.
22.3 -in privinfa obligafiilor qi drepturilor plrfilor, izvorate din incheierea prezentului
Contract, in nicio imprejurare, tlcerea nu are valoarea juridicl a consimf[mdntului.
22.4 -Pil4ile declar6. in mod expres! cd in{eleg gi acceptd efectele tuturor clauzelor
contractuale privind rlspunderea, sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor,
incetarea Contractului, precum qi orice alte clauze ce se incadreazd in sfera reglementatl
de dispoziliile art. 1203 din Codul civil romdn.
22.5 -Orice modificare a prezentului Contract va fi valabil5 doar sub forma unui act
adilional la prezentul Contract, realizat in scris Ei semnat de citre reprezentanfii autorizali
ai ambelor p5rfi.
Prezentul Contract a fost incheiat astdzi.
originale, cdte unul pentru fiecare parte contractantd.

ACHIZITOR

,

in 2 (doud) exemplare

PRESTATOR

IFIN-HH
Dr. Nicolae Marius Marginean
Ec. Alexandru Popescu

-

Director General

Director Economic

Cons.Jr. Daniel-Cdtalin Stoica
Ionel Neagu

-

- Responsabil

-

Biroul Juridic

Contract
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