






































                                                                                                                            
OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,  email 
cont trezorerie) 

 
 
 

 
DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE SI A CLARIFICARILOR/  

MODIFICARILOR/ COMPLETĂRILOR LA DOCUMENTELE ACHIZITIEI PUBLICE 
 
 

. 
 
Cu privire la achizitia publica ce are ca obiect: Achiziție Servicii de pregatire a documentatiei pentru 
elaborare aplicatie obtinere finantare pentru obiectivul – Platforma integrata pentru Digitalizarea si 
Automatizarea proceselor din Administratia Publica,  CPV: 72220000-3 - Servicii de consultanță 
privind sistemele informatice şi servicii de consultanță tehnică        
 

Subsemnatul ……………………………………………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei 
autorizate), reprezentant imputernicit al ............................................................................. 
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu și în numele asocierii (după 
caz) declar că sunt de acord cu toate prevederile cuprinse în cadrul modelului de contract publicat în cadrul 
prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.  

Totodată, confirm ca acceptam Clarificările/ Modificările la Documentaţia de atribuire (inclusiv 
anexele acestora) (daca exista) . 
 

 

 

Data completării:_____/_____/_____. 
 
Subsemnatul____________, în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez 
                (semnatura autorizată)   (calitatea de reprezentare) 
oferta pentru şi în numele ___________________________________________. 
                                                          (denumirea/numele ofertantului 
 



                                                                                                                            
OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC 
____________________ 
(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,  email 
cont trezorerie) 
 

 

Declaratie privind respectarea reglementarilor obigatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor 
de munca  si privind rspectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca 

 

Prin aceastã declarație subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal/imputernicit  
al  …………………………(ofertantului/ in cazul unei asocieri se va cuprinde toata denumirea asocierii),  
participant  la  achizitia directa in vederea incheierii contractului de: Achiziție Servicii de pregatire a 
documentatiei pentru elaborare aplicatie obtinere finantare pentru obiectivul – Platforma integrata 
pentru Digitalizarea si Automatizarea proceselor din Administratia Publica  CPV: 72220000-3 - Servicii 
de consultanță privind sistemele informatice şi servicii de consultanță tehnică       declar pe propria 
raspundere ca am elaborat oferta cu respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 
relaţiilor de munca si privind respectarea legislaţiei de securitate si sănătate in munca și ca pe toata durata 
contractului voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. 

 De asemenea declar pe proprie raspundere ca pe toata durata contractului voi respecta legislatia de 
Securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru personalul angajat in executarea serviciilor. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolui 3 din “Falsuri si inscrisuri “ din 
Codul Penal. 

 

 

 

Data________________                                                           Ofertant_____________ 

                                                    Denumirea ofertantului  -in cazul asocierii toti membrii  asocierii 

     Nume si prenume 

     ________________ 

     Semnatura si stampila 

 



Formular  - Lista personal 

 

  

Nume și Prenume 
Poziția de expert pentru 

care este propus 

Activitățile din cadrul 
contractului la 

realizarea cărora 
participă 

Operatorul economic 
participant la procedură, 

ce asigură accesul la 
expertul ce va presta 
activități în contract 

[introduceți numele și 
prenumele expertului] 

[introduceți poziția de 
expert pentru care este 
propus] 

[descrieți activitățile 
din cadrul Contractului 
la realizarea cărora 
participă] 

[introduceți operatorul 
economic care dispune de 
expert] 

 
Ofertantul va include o descriere a profilului expertilor propuși structurând informația după cum urmează: 
 

Nume și prenume proiectant: [introduceți] [proiectant] 

Coordonatele de contact ale proiectantului Telefon: [introduceți] Email: [introduceți] 

Relația cu Ofertantul Selectați: 
□ Angajat 
□ Liber profesionist 
□ Subcontractant 
(operatorul economic: 
………………) 

Perioada anterioară 
depunerii Ofertei în care 
au existat relații 
comerciale profesionale 
între expertul propus și 
organizația Ofertantului 
[exprimată în luni] 

Rolul de expert/poziția pentru care este 
propus 

Selectați poziția corespunzătoare: 
[Introduceți aici una din categoriile de specializări solicitate 
prin Caietul de Sarcini] 

Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite 
de proiectantul propus în cadrul 
Contractului ce rezultă din această 
procedură și modalitatea concretă de 
îndeplinire a acestora 

[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de 
informații] 

 Diplomă/ 
Certificat (denumire, 
serie, număr) 

Instituția care a 
eliberat 
diploma/certificatul 

Specializarea Perioada 
(de la-la - ll/aa) 

     

     

     

 



                 OFERTANTUL                                                                                                   
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 

 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către, Primăria Municipiului Bacău, Str.Marasesti nr.6, 600017, BACAU 
 

Domnilor, 
1. Având în vedere Invitația de participare nr. ............. din ..............., subsemnații, reprezentanti ai 

ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu 
                                         (denumirea/numele ofertantului) 
prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestăm: Achiziție Servicii de pregatire a 
documentatiei pentru elaborare aplicatie obtinere finantare pentru obiectivul – Platforma integrata 
pentru Digitalizarea si Automatizarea proceselor din Administratia Publica, la  o valoare totală de 
………........…lei (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată................. lei (suma 
în litere și cifre). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită caștigatoare, să prestăm serviciile 
conform contract si caiet de sarcini. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________ (durata in 
litere si cifre) zile, respectiv până la data de ___________________________,(ziua/luna/anul)  și ea va 
ramâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 
6. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice altă ofertă pe 

care o puteți primi. 
 
 

Data _____/_____/_____ 
 

Subsemnatul_______________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez                              
                  (semnătura autorizată)                   (calitate de reprezentare) 

oferta pentru și în numele ____________________________________. 
                                           (denumirea/numele operatorului economic) 
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CONTRACT  DE SERVICII 

nr. .............din ........................ 
 
 În temeiul LEGII 98/2016 privind achiziţiile publice şi a celorlalte acte normative aprobate în aplicarea 
acesteia, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, 
între: 
 
 MUNICIPIUL BACAU, reprezentat  prin PRIMAR – LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediul în 
Municipiul Bacau, Calea Marasesti nr. 6, telefon ..........................., fax .................., cod fiscal ........................, cont 
trezorerie ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte  
şi  

SC  ........................ reprezentata prin ................  având funcţia de Administrator, cu sediul in 
………………………, înregistrată la  R.C. de pe langa Tribunalul ................., cu nr. ................, cod fiscal 
........................, cont trezorerie ...................... deschis la Trezoreria ........................, în calitate de Prestator, pe de 
alta parte. 
  
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul act juridic bilateral 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 prestarea serviciilor 
contractate cu indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;  
e. proces verbal de receptie – documentul in care se constata indeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului 
fata de achizitor privind fiecare din fazele de prestare; 
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. neconformitate (neconformitati) - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau 
cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract care fac Rezultatele prestarii 
serviciilor/executiei lucrarilor necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul 
Contract, precum si orice abatere de la cerintele si de la obiectivele stabilite; 
h. penalitate - despagubirea in bani stabilita in Contract ca fiind platibila de catre una dintre Partite contractante 
catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a 
Contractului sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Termenele de Finalizare, astfel cum sunt 
stabilite prin Documentele Contractului, calculata de la data scadentei obligatiei pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor sau, dupa caz, pana la data rezilierii contractului, fara necesitatea dovedirii unui prejudiciu; 
i. daune-interese - despagubirile banesti, reprezentand repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori 
executarea defectuoasa sau cu intarziere a obligatiilor contractuale. 
j. ordin de incepere— documentul care atesta momentul inceperii prestarii serviciilor si prin care Achizitorul 
instiinteaza prestatorul ca prestarea serviciilor poate incepe; 
k. prejudiciu — consecintele pagubitoare suportate ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau 
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale; 
l. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea Lucrarilor si data 
Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe 
cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii temei de concurs si a regulamentului de 
concurs, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, etc. 
necorespunzatoare; 
m. conflict de interese - orice eveniment care influenteaza capacitatea prestatorului de a exprima o opinie 
profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment, sa acorde prioritate 
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intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in 
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restrictii sunt de 
asemenea aplicabile oricaror subcontractanti, salariati si experti ce actioneaza sub autoritatea si controlul 
prestatorului;  
n. “abandon" - inseamna actiunea Prestatorului prin care intrerupe nejustificat serviciile 
o.  zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
 
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. 
3.3 In prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: cuvintele 
care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice si orice organizatie avand capacitate juridica. 
3.4 Referintele la actele normative de orice fel se considera si atunci cand se face trimitere la orice alte acte 
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate, completate,etc. 

 
Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de pregatire a documentatiei pentru elaborare aplicatie 
obtinere finantare pentru obiectivul – Platforma integrata pentru Digitalizarea si Automatizarea proceselor 
din Administratia Publica, CPV: 72220000-3 - Servicii de consultanță privind sistemele informatice şi 
servicii de consultanță tehnică, care se vor reflecta in urmatoarele livrabile:  

 Analiză diagnostic privind stadiul informatizării administrației locale a municipiului Bacău, inclusiv 
analiza gradului de utilizare și de utilitate a sistemelor informatice deja implementate.  

 Proiect tehnic pentru realizarea și implementarea unor noi componente ale sistemului informatic 
integrat al municipiului Bacău. 

 
4.2 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu oferta prezentata 
si caietul de sarcini si sa transmita Achizitorului documentele elaborate in numarul de exemplare si formatul stabilit 
prin caietul de sarcini si prin prezentul contract.  
4.3 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract, pentru serviciile prestate conform pct. 
4.1, respectiv ................... lei cu TVA. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Pretul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ......... lei, la care se adauga ................. lei 
TVA, conform Anexei la contract,. 
5.2 Pretul se plateste Prestatorului de catre Achizitor conform etapelor prevazute in cadrul Propunerii tehnice si 
financiare – anexata si parte integranta a contractului, la scadenta convenita la art. 12.2 de mai jos. 
5.3 Pretul contractului ramane ferm si nerevizuibil pe toata durata de derulare a contractului. 
 
6. Durata contractului 
6.1 Durata de realizare a contractului cuprinde termenul de prestare a serviciilor de 3 luni de la emiterea ordinului 
de incepere a activitatii. 
 
7. Executarea contractului  
7.1 Executarea contractului, incepe de la data emiterea ordinului de incepere a activitatii, insa dupa consituirea 
garaintiei de buna executie. Constituirea garantiei de buna executie se va realiza in maxim 5 zile lucratoare de la 
data semnarii contractului de ambele parti. 
 
8. Documentele contractului 
8.1 Documentele prezentului Contract sunt parte integrantă din Contract,  si sunt urmatoarele: 

- Anexa 1 la contract. 
- Anexa 2 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia si clarificarile din timpul procedurii de             

atribuire a contractului ; 
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- Anexa 3 - Propunerea Tehnică, 
- Anexa 4 - Propunerea Financiară, 
- Anexa 5 - Garantia de buna executie,  
- Anexa 6 - Acord de asociere/subcontractare, dupa caz. 
- Anexa 7 - Angajamente de susținere de terță, dupa caz. 

 
9. Standarde 
9.1 - Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele.  
9.2 - Prestatorul garantează că la data recepţiei, serviciile prestate vor avea calităţile declarate de către acesta, 
vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula 
posibilitatea de utilizare. 
 
10. Drepturi de proprietate intelectuala 
10.1. In mod implicit, prin prezentul contract, prestatorul cedează integral achizitorului dreptul de autor asupra 
tuturor rezultatelor executării contractului (documente, fişiere etc.), precum şi drepturile de reproducere şi 
distribuire a tuturor documentelor  şi materialelor utilizate  în executarea prezentului contract. 
10.2 Documentele/documentatiile si solutiile  elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de către Prestator în executarea 
Contractului, devin proprietatea exclusivă a Achizitorului, cu drept de utilizare fara limitare geografica ori de alta 
natura. 
 
11. Obligatiile principale ale prestatorului 
11.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si / sau performantele prezentate in propunerea 
tehnica si caietul de sarcini, anexe la contract.  
11.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile art. 6 – Durata contractului si a 
anexelor prezentului contract. 
11.3 Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror 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 serviciile achizitionate, si 
daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare 
rezulta din indeplinirea intocmai a contractului de catre Prestator, fapta Achizitorului sau a unui tert, respectarea 
Caietului de sarcini intocmita de catre achizitor si/sau a instructiunilor Achizitorului insusi. 
11.4 Prestatorul va asigura personalul calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârșit sarcinile conform 
cerințelor prezentului caiet de sarcini. 
11.5 Prestatorul va asigura resursele financiare pentru realizarea și implementarea activităților prevăzute în 
contract. Costurile legate de transport intern sau internațional, diurne, cazare pentru experții ce vor lucra în cadrul 
proiectului sunt considerate ca incluse în prețul contractului și trebuie avute în vedere de Prestator la întocmirea 
propunerii financiare. 
11.6 Prestatorul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului sau inclusiv a 
celor referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere dupa caz, si ii 
va asigura acestuia toate drepturile legate. Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca 
urmare a nerespectarii acestor prevederi. 
11.7 Prestatorul răspunde de corectitudinea şi aplicabilitatea serviciilor prestate. 
11.8 Asigură confidențialitatea datelor, a rapoartelor, a materialelor elaborate de către experți, inclusiv după 
finalizarea contractului. 
11.9.Prestatorul va anexa la Factura emisa pentru prestarea serviciilor urmatoarele documente: 
- Proces-verbal de predare - primire a livrabilelor.  
- Copie dupa dovada platii penalitatilor de intarziere, daca este cazul. 
Lipsa documentelor solicitate va duce la returnarea facturii de catre Achizitor. 
11.10 Factura emisă de către prestator se va depune la sediul Primăriei Municipiului Bacău, completată cu datele 
ambelor părţi şi va conţine explicit şi detaliat preţul (lei) numărul contractului. 
11.11 (1) Daca factura are elemente gresite si/sau alte greseli de calcul identificate de Achizitor, si sunt necesare 
revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile 
pentru plata facturii se suspenda. Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii conditiilor de forma si 
de fond ale facturii. 
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(2) În cazul în care Prestatorul nu livrează Beneficiarului toate livrabilele aferente fiecărei activități, rapoartele de 
progres și rapoartele intermediare, conform prevederilor caietului de sarcini, în forma solicitată, plata tranșei 
aferente respectivei activități nu va fi efectuată. Plata se va efectua doar după livrarea și recepția calitativă a 
acestora. 
(3) Prestaorul este raspunzator de corectitudinea datelor inscrise in facturi/rapoarte. Daca in urma controalelor 
efectuate de catre organelle abilitate conform legii, se constata ca s-au incasat sume in plus, foloase necuvenite 
de la Achizitor, Contractantul are obligatia de a restitui aceste sume, inclusive penalitati, daune interese, majorari, 
dobanzi, etc, aferente, stabilite de organelle abilitate(pe perioada de la incasare pana la determinarea si plata lor). 
Contractantul are obligatia de a achita sumele incasate in plus cat si foloasele necuvenite, penalitatile, daunele 
interese, majorarile, dobanzile, etc, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii; in caz cotrar Achizitorul va 
executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, achizitorul se va adresa 
insantelor de judecata competente pentru recuperarea sumelor neincasate. 
 
12. Obligatiile principale ale achizitorului 
12.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile/documentele disponibile pentru 
obtinerea rezultatelor asteptate. 
12.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate in termen de 30 
de zile de la inregistrarea facturii si a documentelor justifictive la sediul autoriatii contractante. 
12.3.  Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
12.4. Beneficiarul asigură, prin echipa de management și experții cooptați proprii, coordonarea și derularea 
principalelor activități, după cum urmează: 
- Organizează și conduce ședințele de lucru periodice în cadrul proiectului. Ședințele vor avea loc, în 
principiu, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este cazul, la solicitarea Beneficiarului. 
- Sprijină Prestatorul în obținerea informațiilor relevante de la ceilalți parteneri din proiect; 
- Facilitează Prestatorului realizarea consultărilor cu factorii interesați, pentru îndeplinirea atribuțiilor 
contractuale. 
- Nominalizează o persoană responsabilă de contract din partea sa, care va sigura contactul permanent cu 
reprezentanții Prestatorului. 
 
13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
13.1 În cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le îndeplinește 
necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 
21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. 
Dobânda se aplică la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu 
intârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea contractului. Această penalitate se aplică 
pentru obligaţiile din contract altele decât cele pentru care sunt nominalizate punctual penalităţi.  
13.2 In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onoreaza facturile in termen  de 28 de zile de la data 
scadenta , conform art. 26 din prezentul contract, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 
penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea celor 28 de zile 
în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între 
aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului 
13.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care 
depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.13.1 şi 13.2, în completare, părţile datorează si 
daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.  
13.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă a fost declarat in stare de faliment, cu condiţia ca 
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În 
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
in mod corespunzator până la data denunţării unilaterale a contractului.13.3 Nerespectarea obligatiilor asumate 
prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera 
contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 
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13.5 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 îndeplinita corespunzator pâna la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
13.6 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare servicii, orice 
intarziere in indeplinirea contractului datorate culpei prestatorului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
prestatorului. 
 

Clauze specifice 
 
14. Garantia de buna executie a contractului 
14.1 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din preţul 
contractului, exclusiv TVA, respectiv suma de …… lei fără TVA,  în conformitate cu art. 39 si 40 din HG 
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 
14.2 Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis 
de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine 
anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 
14.3 Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează: 
valoarea garanției de bună execuție aferentă serviciilor prestate, în termen de 14 zile de la data închierii 
procesului-verbal de recepție a livrabilului final. 
14.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, 
dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de 
a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
 
15. Alte responsabilitati ale prestatorului 
15.1 (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea 
cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, 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.   
15.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru solutiile tehnice elaborate si  pentru prestarea serviciilor ce fac 
obiectul prezentului Contract in termenul convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor 
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  
15.3. Personalul cheie propus in oferta tehnica va fi utilizat pe toata durata contractului. Nu se accepta inlocuirea 
de personal decat in cazuri bine justificate, generate de situatii independente de vointa contractantului  si numai 
cu aprobarea prealabilă în scris a achizitorului; persoana propusa sa inlocuiasca un expert din echipa trebuie sa 
indeplineasca minim conditiile de calificare si de experienta ale persoanei pe care o inlocuieste. 
 
16. Alte responsabilitati ale achizitorului 
16.1 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. 
 
17. Receptie si verificari  
17.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica, Caietul de sarcini. 
17.2 Prestatorul va furniza urmatoarele livrabile; 

 Analiză diagnostic privind stadiul informatizării administrației locale a municipiului Bacău, inclusiv analiza 
gradului de utilizare și de utilitate a sistemelor informatice deja implementate. 

 Proiect tehnic pentru realizarea și implementarea unor noi componente ale sistemului informatic integrat al 
municipiului Bacău. 

17.3 Prestatorul va realiza rapoarte lunare de activitate în cadrul cărora va prezenta următoarele: 
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 Progresele înregistrate (livrabile finalizate, acțiuni, decizii, colaborări, întâlniri, rezultate interviuri); 

 Recomandări. 
17.4 Prestatorul va înainta toate rapoartele managerului de proiect din partea Beneficiarului. Fiecare raport va 
trebui aprobat de către Beneficiar. Acceptarea livrabilelor obţinute din derularea Contractului se finalizează prin 
semnarea proceselor verbale de recepție si a procesului verbal de acceptare finală. 
17.5 În situația în care Beneficiarul constată că sunt necesare completări/modificări ale livrabilelor tehnice, acestea 
vor fi restituite Prestatorului pentru a fi refăcute, cu indicații privind motivele restituirii. Prestatorul trebuie să refacă 
și să retransmită Beneficiarului documentul de raportare, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 
 
18. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 
18.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform clauzei 7.1.  
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun 
acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului . 
18.2 (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. 
18.3 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. 
 
19. Rezilierea contractului 
19.1. –Neexecutarea de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a cere 
rezilierea contractului de prestari servicii. 
19.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata 
Prestatorului, fara nici o compensatie, daca Prestatorul da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare 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 executata pana la data denuntarii 
unilaterale a contractului. 
19.3. – Partile pot conveni de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin drept, fara alta 
formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, prin simpla notificare de reziliere transmisa celeilalte parti 
contractante,  in urmatoarele situatii: 

a) daca Prestatorului ȋi sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii 

obligatiilor contractuale, prevazute in oferta; 
b) cumularea de catre Prestator a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand garantia de 
buna executie totala a prezentului contract; 
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract in alte conditii decat cele prevazute la 
art.23; 
d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, 
ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezilierea prezentului contract. 
 
20. Denuntarea  contractului  
20.1 Achizitorul poate denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una din urmatoarele 
situatii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea 
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016; 
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 
care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 
 
21. Amendamente  
21.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale 
acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
21.2 Partile contractante pot conveni de comun acord la incetarea contractului. 
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22. Subcontractanti 
22.1 (1) Prestatorul are obligatia, de a prezenta, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se 
introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi 
în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să 
fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. Contractele prezentate conform prevederilor anterioare trebuie să fie 
în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Contractantul are obligaţia 
de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de 
achiziţie publică. 
(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui 
în anexe la contractul de achiziţie publică. 
Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de 
îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică/acord-cadru. 
22.2 (1) Se accepta inlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a 
contractului în următoarele situaţii: 
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate 
de subcontractanţi, 
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care 
lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea 
subcontractării acestora, 
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 
(2)   În situaţiile prevăzute la alin (1), achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între 
contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 
a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; 
c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi, care nu va depasi valoarea cuprinsa in contractul initial; 
(3) În situaţiile prevăzute la alin.1, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria 
răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de 
către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.  
(4) Contractele menţionate la alin.2 şi declaraţiile menţionate la alin.(3), vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte 
de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi. 
(5) În situaţiile prevăzute la alin.1, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente 
necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 
părţilor de implicare în contractul de achiziţie publica. 
22.3 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se 
realizează cu acordul achizitorului. 
22.4 (1)Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind 
realizate de subcontractanţi, nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din 
Legea nr. 98/2016. 
(2) În situaţia prevăzută mai sus, valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea 
declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  
(3) În situaţia prevăzută anterior obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul 
contractului de subcontractare anterior. 
(4) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 
subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora. 
22.5 - În situaţia prevăzută la 22.2 (1) lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat 
unilateral/reziliat de către una din părţi, Prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente 
activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile 22.2 (1) lit. a). 
 
23. Cesiunea  
23.1 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina 
partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 
23.2 Prestatorul are obligatia de a cesiona achizitorului, in cazul unei incetari anticipate a contractului, contractele 
încheiate de acesta cu subcontractanţii.   
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23.3 Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care prestatorul ar putea să o aibă împotriva 
terţului/terţilor susţinător/susţinători declarati pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul. 
 
24. Forta majora 
24.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza. 
24.3 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. 
24.4 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. 
24.5 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. 
 
25. Solutionarea litigiilor 
25.1 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. 
25.2 Daca, dupa 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 de catre Instantele 
Judecatoresti din Romania.  
 
26. Limba care guverneaza contractul 
26.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
27. Comunicari 
27.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris, cu confirmare de primire. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
27.2 Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii 
comunicarii. 
 
28. Legea aplicabila contractului 
28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Partile au inteles sa incheie azi ................. prezentul contract in trei exemplare originale, unul la prestator 
si doua la achizitor.     
                                 
                                  ACHIZITOR                               PRESTATOR 

MUNICIPIUL BACAU            SC ……………………… SRL 
PRIMAR                    ADMINISTRATOR 

                          ………………………                             .. ............................. 
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