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INVITATIE ACHIZITIE

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava, in

calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa atribuie contractul de achizitie publica de

lucrari: "Luerari de modernizare Casa Domino din eadrul CSMCAD Falticeni",

Cod CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)

In acest sens, va invitam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie

sa contina eel putin urmatoarele elemente:

1. Scrisoare de inaintare din care sa rezulte procedura pentru care se trans mite oferta (formular

anexat)

2. Datele de contact ale operatorului economic (adresa, numar de inregistrare la Registrul

Comertului, CUI, cont trezorerie, nr. telefonlfax, adresa e-mail valida), precum si datele de

contact ale persoanei desemnate sa se ocupe de derularea contractului (formular anexat)

3. Propunerea financiara va cuprinde pretul unitar al lucrarilor, cat si pretul total (lei, fara

TVA)

4. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile

5. Perioada de executare: maxim 2 luni de la semnarea contractului

6. Garantie pentru lucrarile executate: 60 luni

7. Propunerea tehnica va cuprinde descrierea detaliata a cerintelor solicitate de catre autoritatea

contractanta in cadrul caietului de sarcini.

8. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind

achizitiile publice.

Valoarea estimata a achizitiei publice de lucrari: .Lucrari privind indeplinirea masurilor

tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pentru centrele (de copii)

din cadrul DGASPC Suceava - Casa de Tip Familial Domino Falticeni (proiectare + executie)"

este de 170,000.00 lei rara TVA.

Criteriul de atribuire este pretul eel mai scazut.

Evaluarea ofertelor se va realiza de catre 0 comisie de evaluare, numita prin act
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administrativ de catre conducatorul institutiei. Comisia de evaluare va verifica corespondenta

ofertei tehnice cu cerintele solicitate in cadrul caietului de sarcini si in urma evaluarii ofertelor

financiare va intocmi c1asamentul pe baza caruia se va stabili oferta castigatoare.

Ofertele care nu prezinta 0 descriere detaliata a caietului de sarcini sau nu descrie

modul de prestare a cerinteior caietuIui de sarcini vor fi declarate neconforme.

Valorile care se vor compara in scopul intocmirii c1asamentului sunt valori ofertate in

lei, fara TVA, aferente lucrarilor solicitate.

Documentatia si detaliile tehnice, sunt disponibile pentru a fi consultate pe site-ul:
http://dgaspcsv.ro/achizitii_publice/

Ofertele depuse de catre operatorii economici trebuie sa fie datate, semnate ~iparafate.

Este obligatoriu ca operatorui economic desemnat castigator sa fie inscris in Sistemui

Electronic de Achizitii Publice (SICAP/SEAP - www.e-licitatie.ro) serviciile ofertate sa se

regaseasca in catalogul electronic. Lucrarile care fac obiectul achizitiei se vor achizitiona din

catalogul electronic postat in SICAP/SEAP, de la operatorul economic desemnat castigator,

Comunicarea dintre operatorii economici care depun oferte si autoritatea contractanta

se va realiza prin e-mail, astfei fiecare operator economic va indica in cadrui formuiarului

privind Datele de contact ale operatorului economic, adresa de e-mail valida.

Daca operatorul economic nu isi publica oferta in catalogul electronic postat in

SICAP/SEAP, oferta sa va fi respinsa si se va dec1ara castigator ofertantul aflat pe locul

urmator, cu conditia de a avea oferta publicata in catalogul electronic.

< Data limita pentru transmiterea ofertelor va fi data de ',ll 2_0 2-D , ora

If ~la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Suceava,

municip. Suceava, str. Bdul George Enescu, nr. 16, parter, cam. 1.

Cu stima,

Director executiv, Serviciul achizi~ii.~ubl~ce ~i~"',/ /1
contractare servicu sociale.j v"V /

;/ /
Sef serviciu, Vasile Cristinel PLA€I TAl
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Formularul

OFERTANTUL

(denumirealnumele)

inregistrat la sediul autoritatii contractante nr ..!. .

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,

Directia Generala de Asistenta Socials si Protectia Copilului Suceava,

Bdul. George Enescu, nr. 18, Suceava

Ca urmare a anuntului publicitar aparut in SICAP (SEAP) nr , privind atribuirea

contractu lui de .Lucrari de modernizare Casa Domino din cadrul CSMCAD Falticeni" noi, .

(denumirealnumele ofertantului) .

vizibil, continand urmatoarele:

va transmitem alaturat coletul sigilat ~i marcat in mod

Avern speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele,

Data completarii ..

(operator economic - denumirealnumele)



Formular

Date de identificare a ofertantului

Persoana de contact:

Adresa firmei:

Cod unie de inregistrare:

Numar de inregistrare de la RegistruI Comertului:

Numar de telefon:

Numar de fax:

Cont de trezorerie:

Mobil:

Administrator:

Persoana desemnata pentru semnarea contractului:

Adresa de mail:



CONSILIUL JUDETEAN SUCEA VA

DGASPC SUCEA VA

Nr. din .

Contract de Iucrari

Incheiat astazi --~~~--

Preambul

In temeiul Legii ill. 98/2016 si HG ill. 395/2016, s-a incheiat prezentul contract de executare lucrari,

intre:

1. Partile contractante

Autoritatea contractanta: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Suceava, cu

sediul in Suceava, Bdul. George Enescu, ill. 16, judetul Suceava, tel. 0230/523337, fax. 0230/520172, e-mail:

achizitii@dpcsv.ro, cod fiscal 8876765, cont trezorerie R033TREZ58124600220XXXXX deschis la Trezoreria

municip. Suceava, reprezentata prin doarnna Georgeta - Nadia Cretuleac, Director executiv si domnul Mihai -

Dragos Brateanu, Director executiv adjunct, in calitate de achizitor, pe de 0 parte

~i

SC SRL, cu sediul in , judetul , tel/fax.

cod fiscal/CUI____ , e-mail: , numar de inmatriculare la Registrul Comertului _

_____ , cont deschis la , reprezentata prin - reprezentant

legal, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte

au convenit de comun acord incheierea prezentului contract cu urmatoarele clauze:

2. Dejinilii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale;

b. achizitor # executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, ill baza contractului pentru indeplinirea

integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,

care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,

mdeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte

catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci

enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate

de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

(se adaugd orice ce alii termeni pe care partite irueleg sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural

~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga sa execute, sa fmalizeze obiectivul de investitii .Lucrari de modemizare Casa Domino din

cadrul CSMCAD Falticeni", Cod CPY 45453100-8 - Lucrari de renovare (rev.2), din cadrul DGASPC Suceava, in

conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de lei, cu TY A inclus, pentru executia si

finalizarea obiectivul de investitii "Lucrari de modemizare Casa Domino din cadrul CSMCAD Falticeni'', Cod

CPY 45453100-8 - Lucrari de renovare (rev.2)

5. Prelui contractului

5.1 - Pretul convenit pentru lndeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, este de ~ lei, la

care se adauga TY A lei.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 21uni, incepand de la data comunicarii ordinului de incepere a lucrarilor

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte odata cu receptia finala a lucrarilor,

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului lncepe la data de _
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8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnica

- propunerea financiara

- caietul de sarcini

- PTIDTACIDT

- orice alte documente cu relevanta in derularea contractului

9. Obligatitle principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa ~i finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si

promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in limite le prevazute de prezentul

contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,

echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, ill masura

in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor

executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor

legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,

caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, ill situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor ~i

orice alte documente pe care executantul trebuie sa Ie intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

9.3 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau

nu In contract, referitoare la lucrare. In cazul ill care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt

nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, ill scris, rara ca obiectiile respective sa Il absolve

de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.i l) determina dificultati in executie care

genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor precum si de

furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ~i resurselor umane necesare indeplinirii

responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine 0 eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul

oricarei paqi a lucrarilor, executantul are obligatia de a recti fica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia

situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre achizitor.

9.5 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a carer prezenta pe santier este

autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp

cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii

oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura ~i de a lntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,

alarma si paza, cand ~i unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte

autoritati competente, in scopul protejarii Iucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i In afara santierului si pentru a

evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor pub lice sau altora, rezultate din

poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

9.6 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor ~i

instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii

procesului verbal de receptie a lucrarii,

9.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa

de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) caile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,

costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau ill legatura cu obligatia prevazuta la

alin.( 1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.



(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,

echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de

garantie.
9.9 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un

interval de 60 luni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei,

pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei

lucrarii.
9.10 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau

utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

Ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care 0 astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de

catre achizitor.

12. Obligaliile achizitorului
12.1 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, rara plata, daca nu s-a convenit altfel,

urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces;

12.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia

lucrarilor contractate, rara plata.

12.3 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 5 zile de la notificarea

executantului.

12.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor ~i a oricaror alte informatii furnizate

executantului precum ~i pentru dispozitiile ~i livrarile sale.

13. Sancttun! pentru neindeplinirea culpabilii a obligaliilor
13.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin

contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0

cota procentuala din pretul contractului de 0,1 % pe zi pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile ill termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite,

atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala din plata neefectuata de

0,1 % pe zi pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil ~i repetat,

da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

13.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului

tara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa

afecteze dreptulla actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai

plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specijice
14. Garantia de buna executie a contractului
14.1. Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de 10 % din valoarea fara TV A a contractului.

14.2. Constituirea garantiei de buna executie se constituie potrivit prevederilor art. 39 - 42 din HG nr. 395/2016.
14.3. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform art, 42 alin. (4) din HG nr.

395/2016.
14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca

executantul nu i~i executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul

contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica 0

singura data acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14.5. Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

15. illceperea # executia lucrarilor

15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul eel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

15.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita,

Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu i~i indeplineste

indatoririle contractuale, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre

in normal si sa 11avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractu!.

15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu

specificatiile din anexele la contract.



(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite

~i oriunde i~i desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru

verificarea lucrarilor ascunse.

15.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie,

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea

si testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute ~i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi

suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in

conformitate cu prevederile contractului.

In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, tara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt

finalizate pentru a fi examinate ~i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface

aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare ~i au fost executate conform documentatiei

de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de

catre executant.

16. intiirzierea # sistarea lucrarilor
16.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea

contractului de catre acesta;

indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora,

atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

16.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei

daca achizitorul nu plateste in termen stabilit; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea lucrarilor
17.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin

graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

17.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite

conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca

sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau

deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si fmalizare. Dupa

constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca

comisia de receptie,

17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor

acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul are

dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.4 - Receptia se poate face ~i pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

18. Perioada de garantie acordata lucriirilor
18.1 - Perioada de garantie de 60 luni, decurge de la data receptiei la terminarea Iucrarilor si pana la receptia finala.

18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate

lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a carer cauza este

nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care

ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materimale, de instalatii sau a unei manop ere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;

sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite

care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform

prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.



18.3 -m cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2, alin.(1), achizitorul este Indreptatit sa

angajeze ~i sa plateasca a1te persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor Iucrari vor fi recuperate de catre

achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalitiiti de platii

19.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de catre

acesta.

19.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci

executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de

reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii, Imediat ce achizitorul i~i onoreaza

restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil.

19.3 - Plata facturilor se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor.

Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea

lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

19.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia

de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform

prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie, Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile

executate, nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala,

20. Ajustarea pretului contractului

20.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea

financiara, anexa la contract.

20.2 - Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza (ajusteaza).

21. Asigurari
Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca

urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui

accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

22. Amendamente

22.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime

ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele

asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

23. Subcontractanti

23.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a

semnat contractul cu achizitorul.

23.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu

subcontractantii desemnati,
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie

in anexe la contract.

23.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care i~i indeplineste partea sa din

contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu i~i indeplinesc partea lor

din contract.

23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a rndeplinit partea sa din contract.

Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului ~i va fi notificata achizitorului.

24. Cesiunea

24.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, rara sa obtina,

in prealabil, acordul scris al achizitorului.

24.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate

prin contract.

25. Forta majora
25.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta,

25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe

toata perioada in care aceasta actioneaza.

25.3 - rndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile

ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod

complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor,



25.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va

avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata

pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul si executantul vor face to ate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau In legatura cu indeplinirea contractului.

26.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in

mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele

judecatoresti din Romania.

27. Limba care guvemeaza contractul

27.1 - Limba care guverneaza contractul este limb a romana.

28. Comunicari
28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la mdeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii In

scris a primirii comunicarii.

29. Protectia datelor cu caracter personal
29.1. Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu prezentul contract, fiecare Parte se obliga sa

se conformeze cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand, dar tara a se limita la,

prevederile Regulamentului (UE) 20161679 privind protectia persoanelor jizice in ceea ce priveste prelucrarea

datelor cu caracter personal si privind lib era ctrculatie a acestor date (Regulament General Privind Protectia

Datelor - GDPR), legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania

(ANSPDCP) Ie emite in legatura cu acestea.

29.2 Fiecare Parte va divulga celeilalte Parti date cu caracter personal privind angajatii sau reprezentantii sai

responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta in: nume prenume, functie, numar de telefon,

adresa de mail. Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulga informatii in legatura cu

angajatiiJreprezentantii sai trebuie sa fumizeze 0 nota de informare persoanelor vizate, informandu-le in mod

corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, efectuata de catre cealalta Parte In

legatura cu prezentul contract.

29.3 Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile iau cunostinta si convin ca fiecare Parte sa determine, In mod

independent, scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legatura cu acest contract.

Partile convin prin prezenta si confirma ca nu 0 sa actioneze ca operatori asociati sau sa fie intr-o relatie de tip

operator-persoana Imputemicita de operator, fiecare Parte actionand ca un operator de date independent pentru propria

prelucrare a date lor in legatura cu prezentul contract, si niciuna dintre Parti nu accepta vreo raspundere pentru 0

incalcare de catre cealalta Parte a legislatiei aplicabile.

29.4 Partile se obliga reciproc sa gestioneze in conditii de siguranta si confidentialitate date Ie cu mentiunea ca

aceste date nu vor fi transmise decat tertilor cu care colaboreaza in scopuri legale sau legate de derularea operatiunilor

comerciale la care partile sunt parte.

30. Legea apticabila contractului

30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

DGASPC Suceava, SC SRL

Director executiv,

Georgeta Nadia Cretuleac

Director executiv adjunct,

Mihai Dragos Brateanu

Serviciuljuridic si contencios ,

Iuliana Precob

Serviciul achizitii pub lice
~icontractare servicii sociale,
Vasile Cristinel Placinta
Viza CFP

Reprezentant legal,



OPERA TORUL ECONOMIC Formular

•.••••••.•• (denumirea/numele) •••••••.•••••.

FORMULAR DE OFERTA

Catre,

••••.......••..•....... (denumirea autoritaiii contractante si adresa complete) .•..........•........

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________(denumirealnumeie ojertantului}--------------------------, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile

si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam (denumirea

lucrdrilor/servictilor} pentru suma de (suma in litere si cifre) lei lara TVA.

Platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga TVA in valoare de (suma in Were si cifre) .

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta no astra este stabilita castigatoare, sa executam
lucrarile conform graficului de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru 0 durata (durata in litere si cifre) zile,

respectiv pana la data de (ziualiunalanui).......•••.. , si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi

acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului/acordului-cadru 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.
5. Precizam ca:
D depunem oferta altemativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,

marcat in mod clar "altemativa";
o nu depunem oferta altemativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau once alta
oferta pe care 0 puteti primi.

Data, .1 .1 .

.. in cali tate de , legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele (denumirealnumele operatorului economic) .



Formular

OFERTANTUL
........... (denumirea/numele) .

DECLARATIE
PRIVIND PARTEAIP ARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE

SUBCONTRACT ANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, '" .
reprezentant imputemicit al (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului} .

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte pub lice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile fumizate 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 oferta, orice informatii suplimentare ill

scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate

comerciala, banca, alte persoane juridice sa fumizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de (se precizeaza data expirarii perioadei de

valabilitate a ofertei) .

Data completarii

Ofertant,

(semnatura autorizata)



Nr. Denumire subcontractant Parte/parti din contract ce Acord subcontractor cu
crt. urmeaza a fi subcontractate specimen de semnatura

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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