DOCUMENTATIE DE ACHIZITIE
SERVICII HOTELIERE în orașele ORADEA, TIMIȘOARA ȘI SIBIU
Titlul proiectului POSDRU: „Caravana Carierei”
Nr. Contractului de finantare: POSDRU/90/2.1./61837

MANAGER PROIECT

DUMITRU COSTIN

PROCEDURA APLICATĂ:
PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA DE CATRE BENEFICIARII PRIVATI
A CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRARI,
FINANTATE DIN INSTRUMENTE STRUCTURALE

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
a contractului de servicii
Achizitor: BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: „ CARAVANA CARIEREI”
Nr. Contractului de finantare: POSDRU/90/2.1./61837
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar
Denumirea contractului de achizitie:
Servicii hoteliere în orașele Oradea, Timișoara și Sibiu
Cod CPV: 55100000-1
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
1.1. Informaţii privind autoritatea contractantă (ACHIZITOR)


Denumirea achizitorului: Blocul Naţional Sindical



Adresa: Str.Turturelelor, nr.11A, bl.C, et.3, sector 3, București



CUI 7137227, Cont:RO64RZBR0000060013001606 deschis la RaiffeisenBank
Vitan



Persoana de contact: Alina Milea



Telefon: 0040-21-3162798; Fax: 0040-21-3162799; E-mail: alina.milea@bns.ro,



Sursele de finanţare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit:
programul POSDRU 2007 – 2013. Proiect - « CARAVANA CARIEREI »;

1.2. a). Termen limita de depunere a ofertelor: 17.10.2013, ora 16:00.
b). Adresa unde se primesc ofertele: Str. Turturelelor, Nr.11A, Etaj 3
(PENTRU proiectul ”Caravana Carierei”), Cod Postal 030881, Sector 3,
Bucuresti, Romania (Luni – Joi: 8.30 – 16.00, Vineri: 8.30 – 14.00).
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in
documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat aceea indicata mai
sus, nu va fi evaluata de achizitor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: „Servicii hoteliere”, în cadrul
proiectului « Caravana Carierei».
Prestarea de servicii hoteliere în vederea cazării membrilor echipei de proiect
în orașele Oradea, Timișoara și Sibiu, pentru organizarea și realizarea de
conferinte în vederea prezentării și punerii in discutie a Planurilor regionale de
acțiune (A5.2.), conform proiectului.
Oferta se va realiza in conformitate cu prevederile prevazute in caietul de
sarcini al achiziției.
Serviciile se vor achiziționa conform condițiilor prevăzute in caietul de sarcini
și în limita prețurilor identificate conform tabelului de mai jos:

Nr. Descriera

cantitate

Nr. Nopți

Pretul

TOTAL

ctr

produsului/serviciulu

estimat/Valoare

.

i/lucrarii

a tarifului mediu
lunar/Costul
estimat

pe

categorii

de

lucrari
1.

Servicii hoteliere în
orașul ORADEA

2.

3.

3 camere

200 lei

600 lei

1 noapte

200 lei

600 lei

1 noapte

200 lei

600 lei

single

Servicii hoteliere în

3 camere

orașul TIMIȘOARA

single

Servicii hoteliere în

3 camere

orașul SIBIU

1 noapte

single

Total lei, fara TVA

1.800 lei

Total euro, fara TVA

409 euro

1 euro = 4,4 lei

2.1.3. Denumire contract si locul de livrare sau prestare:
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(b) Produse

□

(c) Servicii

Execuţie

Cumpărare

□

Categoria serviciului

□

Leasing

□

2A □

Proiectare şi execuţie

Închiriere

□

2B 

□

Cumparare in rate

□

(a) Lucrări



□
□□

Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
Principala locatie a lucrarii

Principalul loc de livrare

Locul de prestare:

____________________

conform caietului de sarcini

_______________________
_

Cod CPV/CPSA
□□□□□□□□/□□□□□□

Coduri CPV : 55100000-1

Cod CPV/ CPSA
□□□□□□□□/ □□□□□□

2.1.4. Durata contractului de achiziție: 30 zile

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE: Pretul cel mai scazut
Pretul cel mai scazut este valoarea ofertata pentru întreg contractul. Oferta nu
trebuie sa depaseasca valoarea maximă estimata per contract.
În cazul în care preţurile totale ofertate sunt egale, se va solicita ofertanţilor
respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis in maxim 12
ore de la informarea ofertantilor castigatori, caz în care contractul va fi atribuit
ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

In cazul in care ofertantul castigator refuza sa semneze contractul,
Achizitorul poate opta între incheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al
doilea in conditiile in care oferta acestuia este admisibila sau poate opta pentru
reluarea procedurii de atribuire a contractului.
4. PREZENTAREA OFERTEI:
4.1. Limba de redactare a ofertei: limba româna
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului: LEI
4.3. Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30.10.2013
4.4. Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se transmite pana la data de 17.10.2013, ora 16:00, personal sau prin Poştă /
servicii de curierat, la adresa Str. Turturelelor, Nr.11A, Etaj 3 (pentru proiectul
”Caravana Carierei”), Cod Postal 030881, Sector 3, Bucuresti, Romania (Luni –
Joi: 8.30 – 16.00, Vineri: 8.30 – 14.00).
Documentele obligatorii pe care trebuie sa le prezinte operatorul economic
participant la procedura de achizitie de servicii de cazare la hotel, trebuie sa contina
obligatoriu, următoarele :
1. DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI:
A. Denumirea persoanei juridice: …………………………………
B. Numar inregistrare la Registrul Comertului / Registrul special al instantei:
……………………
C. Contul bancar: ……………………..
D. Cod unic de inregistrare fiscala: ……………………………………
E. Telefon/fax/e-mail: ………………………………….
F. Persoana de contact: ……………………………
2. DATE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ - specificatiile tehnice minime descrise in
caietul de sarcini.
3. DATE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ
-

Detalierea prețului pentru fiecare din servicii + alte chetuieli

-

Oferta va conține atat prețul defalcat/unitar cât și prețul total

4. CERTIFICAT ONRC (OBIECTUL CONTRACTULUI TREBUIE SA AIBA
CORESPONDENT IN CODUL CAEN DIN CERTIFICATUL CONSTATATOR
EMIS DE ONRC)
5. DECLARATIA

PRIVIND

INDEPLINIREA

CERINTELOR

PREVAZUTE

IN

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI
6. DECLARATIA PREVAZUTA DE ART. 181 DIN OUG 34 / 2006;
7. DECLARATIA PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
8. DECLARATIA DE ELIGIBILITATE
Orice operator economic are dreptul de a depune oferte pentru prezenta achizitie,
regulile după care se desfășoară procedura fiind stabilite de la bun început, fiind
transparente, publice, operatorii avand acces la informatiile referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea prezentului contract.
Achizitia se realizeaza in baza prezentei documentatii aprobate de Managerul de
Proiect in baza Contractul de Finantare, caracteristicile tehnice corespunzand
necesitatilor de implementare in conditii optime a proiectului „Caravana Carierei”.
Contractul va fi atribuit celei mai bune oferte primite (pretul cel mai scazut pentru oferta
care indeplineste conditiile din caietul de sarcini), Achizitorul asigurand o utilizare
eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, promovand concurenţa dintre operatorii
economici, garantand nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al
operatorilor economici care participă la atribuirea contractului, luand toate măsurile
necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui
conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
Cererile de clarificari se pot trimite prin e-mail la adresa: alina.milea@bns.ro (luni-joi:
8.00 – 16.00, vineri: 8.00 – 14.00)
Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari se vor posta pe site-ul www.caravana
carierei.bns.ro, la Sectiunea « Achizitii », pe aceeasi pagina cu Anuntul aferent prezentei
documentatii.
4.5. Posibilitatea retragerii ofertei: Oferta poate fi retrasă până cel târziu în data
de 17.10.2013, ora 15:00.

4.6. Data evaluării ofertelor: 18.10.2013, ora 10:00.
4.7. Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor/execuţia lucrărilor: Prestarea serviciilor se va face conform specificatiilor
din caietul de sarcini.
4.8. Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului
de achiziţie şi de soluţionare a contestaţii: Decizia poate fi contestată printr-o
contestaţie trimisa la adresa de email alina.milea@bns.ro până cel târziu în data
de 21.10.2013, orele 10:00. Contestaţia va fi analizată de o comisie de soluţionare a
contestaţiilor numită prin decizie a Presedintelui BNS.
4.9. Clauze contractuale obligatorii:
Operatorul economic castigator va semna un contract de achiziţie cu
achizitorul, va intocmi un Raport de activitate (Vezi Sectiunea Formulare
Model!), iar la final va emite diagrama de cazare si va semna un proces verbal
de receptie in baza caruia va emite factura fiscala.
Atentie! Factura emisa de Furnizor trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele:
Pretul unitar / persoana x nr. de persoane pentru fiecare dintre servicii;
Servicii prestate in perioada …………………….. 2013 in baza contractului
nr………./ data, in cadrul proiectului „Caravana Carierei”, proiect cofinantat din
Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU,
precum si din fonduri proprii, in cadrul contractului de finantare nr.
POSDRU/90/2.1./61837
Nu se vor factura decat serviciile efectiv prestate conform numarului de
participanti prezentat de achizitor cu 12 ore inainte de inceperea prestării serviciilor.

Plata se face prin Ordin de Plata in maxim 60 de zile de la semnarea procesului
verbal de receptie. Serviciile prestate trebuie sa fie conforme cu specificatiile din
caietul de sarcini. In caz contrar, receptia nu se poate face sau se va face doar
partial pe serviciile care au fost conforme cu caietul de sarcini.
Persoanele desemnate cu receptionarea prezentelor servicii sunt Managerul de
Proiect / Responsabilul Juridic si/sau Responsabilul Financiar.

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează
de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă caracteristicile minime obligatorii nu
sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică.
*NOTA: Prevederile prezentului caiet de sarcini reprezinta condiții contractuale
minimale și devin anexă la contractul de achiziție ce urmează a fi încheiat

Proiect: « CARAVANA CARIEREI »
Procedura utilizată:
PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA DE CATRE
BENEFICIARII PRIVATI A CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE PRODUSE,
SERVICII SAU LUCRARI, FINANTATE DIN INSTRUMENTE STRUCTURALE.
DENUMIRE SERVICII: servicii hoteliere în orașele ORADEA, TIMIȘOARA și SIBIU
Cod CPV: 55100000-1
SPECIFICATII TEHNICE

CERINŢE TEHNICE MINIME OBLIGATORII
Prestatorul va trebui să îndeplineasca următoarele specificatii tehnice:
Condiții generale:
- Numărul final de persoane pentru care se asigură serviciile va fi comunicat de
beneficiar cu cel târziu 1 zi inainte.
- Modificarea numărului de persoane pentru care se asigură serviciile, ce fac
obiectul prezentei achiziții, nu va atrage penalități de nici un fel din partea
prestatorului (ofertantului) și nici nu poate determina modificări ale prețului
contractului.

Serviciile de cazare la hotel trebuie sa indeplineasca urmatoarele:
- Serviciile de cazare la hotel se vor oferta pentru un hotel de minim 3 stele,
- Serviciile se asigură astfel:
 3 camere single, câte 1 noapte de cazare (22-23.10.2013)
ORADEA;

în orașul

 3 camere single, câte 1 noapte de cazare (23-24.10.2013)

în orașul

TIMIȘOARA;
 3 camere single, câte 1 noapte de cazare (24-25.10.2013) în orașul SIBIU.

- Hotelul trebuie să fie situat în fiecare dintre orașe, intr-o zonă centrală și accesibilă
participanților;
- Fiecare camera single trebuie sa fie dotata cel putin cu: pat, dulap, comoda, masa,
fotoliu/scaun, televizor functional, aer conditionat functional; în băi trebuie sa fie
functionale instalatiile sanitare pentru apa rece si apa calda, termice si electrice.
Temperatura in camera trebuie sa fie intre 21 si 25 grade Celsius:
Acces internet (gratuit) in camere.
 Micul dejun, parcarea, internetul, taxele si suprataxele locale si/sau
hoteliere (implicit vederea) trebuie sa fie incluse in pretul camerei.
 Diagrama de cazare este obligatorie si se va prezenta la eliberarea camerelor.

- Preţul serviciilor de cazare prestate, plătibile prestatorului de către achizitor se vor
stabili în baza comenzii finale și vor fi estimate astfel: prețul contractului = valoarea
ofertată /cameră x nr. de persoane comunicate de către achizitor prestatorului.

Recepţia se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un proces
verbal de recepţie cantitativă/calitativă
documentele de plată.

semnat de ambele părţi şi va însoţi

FORMULARE MODEL

DECLARATIE
privind INDEPLINIREA CERINTELOR PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI
IN DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI

catre: ...............................................................
(denumirea autoriatii contractante si adresa completa)

Examinand documentatia de atribuire, ..................................................... (denumirea
si sediul/adresa ofertantului), declaram ca indeplinim conditiile descrise in caietul de
sarcini si ne oferim ca, in conformitate cu prevederile cuprinse in documentatia de
atribuire

susmentionata,

sa

prestam

serviciile

................................................................... cu respectarea cerintelor incluse in caietul
de sarcini.

Semnatura si stampila ofertantului
..........................................
(Semnatura autorizata)

OFERTANTUL
_____________________
Declaraţie privind conflictul de interese

Subsemnatul

…………………

reprezentant

legal

al

……………………………………………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de achiziţie privind
............................ – Coduri CPV: ......................., desfăşurată de către BNS, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
Nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
De asemenea, nu sunt în conflict de interese, aşa cum este acesta definit
la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi
anume nu mă aflu în situaţia în care există legături între structurile
acţionariatului Achizitorului şi Ofertant, între membrii comisiei de evaluare şi
Ofertant şi nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la
aceasta procedura de achiziţie.
Declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris
Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării
procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în
conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, imi asum raspunderea de
respectare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
Urgenta 66/2011 si imediat ce voi avea cunostinta de existenta unor nereguli si/sau
fraude voi sesiza achizitorul și autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor
europene.

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Declar de asemenea ca in cazul in care voi fi ofertantul/candidatul castigator nu
voi avea voie sa divulg informatiile la care am acces in virtutea furnizarii si/sau
prestarii de bunuri sau servicii, timp de cinci ani de zile de la semnarea procesului
verbal de receptie finala.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea
sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data _____/_____/_____
___________________________(Nume, prenume reprezentant legal)

OPERATOR ECONOMIC
………………………………………..
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ___________________________________________________
reprezentant împuternicit al ………………………………………………..
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută
la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai
multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o
alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de valabilitate a ofertei
transmise.
Data completării ..................................

Operator economic,
…………………………..
(semnatura autorizată)
OPERATOR ECONOMIC
…………………………………..

DECLARATIE
declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.
34/2006)

Subsemnatul(a).........................................................................................,
reprezentant legal al ………………………………………………………………., in
calitate

de

ofertant

pentru

achizitia

..............................................................................dezvoltate

de
in

cadrul

SERVICII
proiectului

„Caravana Carierei”, declar pe proprie raspundere ca:


nu sunt în stare de faliment ori lichidare;



mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care
sunt stabilit pana la data valabilitatii ofertei transmise;



in ultimii 2 ani nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din
motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca
grave prejudicii beneficiarilor mei;



nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala.

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 completarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completării .................

Operator economic,
…………………………………………..
(semnatura autorizată)

MODEL OFERTA

Fata de cererea de oferte pentru SERVICII HOTELIERE, necesare pentru
desfăşurarea activitatii proiectului “Caravana Carierei”, postată pe site-ul proiectului
in data de 11.10.2013,
9. DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI:
G. Denumirea persoanei juridice: …………………………………
H. Numar inregistrare la Registrul Comertului / Registrul special al instantei:
……………………
I. Contul bancar: ……………………..
J. Cod unic de inregistrare fiscala: ……………………………………
K. Telefon/fax/e-mail: ………………………………….
L. Persoana de contact: ……………………………
10. DATE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ – corespunzător caietului de sarcini
11. DATE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ
-

Cu detalierea prețului pentru fiecare din servicii + alte chetuieli

-

Oferta va conține atat prețul defalcat/unitar cât și prețul total final

Semnatura
……………………

Raport de activitate
(in caz de subcontractare sau externalizare a serviciilor ofertate)

– se ataseaza la factura -

Raport de activitate

Data redactarii:

Denumire contract: Servicii .............
Titlul proiectului:
COD CPV:
Perioada:
Intocmit de:

NR.
CRT.

ACTIVITATEA REALIZATA

Numele si prenumele reprezentantului legal
Semnatura reprezentantului legal

OBSERVATII

model

Contract de servicii
nr._______ data ______

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, s-a
incheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre
Blocul National Sindical, adresa sediu Str.Turturelelor, 11 A, et.3, Sector 3,
București, telefon/fax 021 3162801, 021 3162798, cod fiscal 7137227, reprezentata prin
Dumitru Costin –Presedinte,in calitate de achizitor, pe de o parte
si
................. denumirea operatorului economic, adresa ............., telefon/fax .........., numar
de inmatriculare ....., cod fiscal ............., cont (trezorerie, banca) ........., reprezentat prin
......... (denumirea conducatorului), functia........, in calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare face obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri
cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le
furniza aferent serviciilor prestate, conform contractului;
f. 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, indeplinirea 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 o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
(se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg 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 si 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 - Prestatorul se obliga sa execute servicii hoteliere in perioada/perioadele convenite si
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor,
va fi stabilit pentru fiecare comanda in parte conform prevederilor din caietul de sarcini si
documentatia achizitiei in baza cariea s-a incheiat prezentul contract (anexa la prezentul
contract).
Preţ TOTAL CONTRACT
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de ..... zile, incepand de la data de .....
(se inscriu perioada si data)
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ..........................
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe la data de ...........................................
precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)

(se

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini și documentatia de achizitie, Anexa 1, la contract
- oferta tehnica si financiara a prestatorului, Anexa 2, la contract
- graficul de prestare, daca e cazul
- acte aditionale, daca e cazul
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele
prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare
prezentat in propunerea tehnica.
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca 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 produsele achizitionate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta si incheierea procesului verbal de receptie a serviciului. (60
zile de la data facturarii)
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de …………….. (minim 60) zile de
la expirarea perioadei prevazute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea
serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea

serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul nu va achita pretul pentru evenimentul in cadrul
cariua nu au fost executate respectivele obligatii contractuale și in plus are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 10 % din pretul
contractului.
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu 0,02 % pe zi de intarziere din plata neefectuata.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare
scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau
despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului- nu este cazul
13. Alte responsabilitati ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura
provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului, (se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)
13.3 - Prestatorul se va asigura ca in materialul publicitar pe care il realizeaza este
mentionata denumirea achizitorului.
14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare
indeplinirii contractului.
14.2 - Achizitorul se obliga sa asigure, inclusiv pe parcursul indeplinirii contractului,
accesul publicului cel putin la urmatoarele informatii: destinatarii finali ai fondurilor de
publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecarui beneficiar final si
termenele de indeplinire a prevederilor contractuale. In acest sens achizitorul are obligatia de
a detine informatii actualizate cu privire la modul de indeplinire a contractului, iar prestatorul
are obligatia de a i le pune la dispozitie la cerere.
15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare,
datorate in exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a
acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie
finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii
prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat
prin incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile
vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de
prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin
act aditional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile se efectueaza in conformitate cu prevederile
prezentului contract.
18. Amendamente
18.1 - 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.
19. Subcontractanti
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul 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.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care

indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul
contractului si va fi notificata achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.
21. Forta majora
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea 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.
21.4 - 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.
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o 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.
22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate 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.
22.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)
23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi ....... prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
(se precizeaza data semnarii de catre parti)
Achizitor,

Prestator,

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
Nr. .......... din ..../...../........
A bunurilor ...........(bunurile achiziţionate prin contract), care fac obiectul
contractului de achiziţie nr............din data de ..../...../........

Încheiat între Blocul Naţional Sindical, în calitate de beneficiar (achizitor)
şi
......................................................... în calitate de furnizor, finanţat de Fondul Social
European şi din Bugetul de Stat prin POSDRU 2007-2013, şi din Fonduri proprii în
cadrul contactului de finanţare nr. ............................
Comisia de recepţie constituită prin decizia nr. ........... din data de
........................ a ............................. (funcţia reprezentantului legal al beneficiarului)
a procedat azi ..../..../........ (data) la recepţia bunurilor şi au facut obiectul
contactului de achiziţie menţionat mai sus, având o valoare de .................... lei la
care se adaugă ....................... lei TVA şi a fost formată din
......................................... (nume şi prenume)
.......................................... (nume şi prenume)
La
recepţia
serviciilor
a
participat
din
partea
furnizorului
........................................... (nume şi prenume) în calitate de reprezentant legal al
.................................... (denumirea furnizorului).
Comisia de recepţie constată şi consemnează că bunurile care au facut
obiectul contactului au fost livrate de către furnizor cu respectarea cerinţelor,
exigenţelor, cantităţile şi în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziţie.
Deasemenea, comisia de recepţie constată că furnizorul şi-a îndeplinit
obligaţiile asumate prin contractul încheiat printre părţi.
Valoarea contractului este de ............................lei la care se adaugă TVA
.............. lei şi corespunde cu preţul scris în contractul de achiziţii încheiat între părţi.
Beneficiarul a achitat valoarea mai sus precizată care a fost facturată cu
factura fiscală nr. .................. din data de ..../..../.........
Prezentul proces verbal conţinând ..... file a fost încheiat azi ..../...../........ la
......................... (locul încheierii procesului verbal) în ..... exemplare.
Prestator
Beneficiar/Achizitor
…………………………………….
Blocul Naţional Sindical

