
CAIET DE SARCINI

1. Scopul achiziţiei

Serviciile de curierat care se vor presta în baza contractului se referă la realizarea activităţilor specifice de 
preluare de la expeditor (autoritatea contractantă) şi de predare către destinatar (persoane juridice), cu 
confirmarea primirii.
Coletele şi plicurile conţin dosare cu documente emise de autoritatea contractantă.

2, Cantităţi necesare

Serviciile de curierat se vor asigura local şi naţional, în perioada 17.05.2023-31.12.2022, respectând următoarele 
cantităti:

Nr.
crt Denumire Greutate Cantitate/lună

(buc)

Cant 7,5/luni 
2022 
(buc)

1 Expediere colete/plicuri intern (Bucureşti) > Ikg 11 83

2 Expediere colete/plicuri intern (naţionale) >lkg 6 45

3 Expediere colete/plicuri intern (Bucureşti) < Ikg 64 480

4 Expediere colete/plicuri intern (naţionale) < Ikg 16 120

Perioada de prestare a serviciilor poate fi prelungită cu 4 luni în anul 2023, cu condiţia identificării sursei de 
finanţare.

3. Servicii soLiciTAŢE
3.1. Serviciile de curieratse vor desfăşura cu respectarea OUG nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu 
modificările şl completările ulterioare şi implică următoarelor activităţi principale:

(1) La solicitarea autorităţii contractante, prestatorul se va prezenta în aceeaşi zi la sediul 
expeditorului din Piaţa Mureş nr. 18-24, etaj 2, sector 1, Bucureşti, în vederea colectării documentelor.

(2) în unele cazuri cu caracter excepţional (urgent), corespondenţa va putea fî ridicată şi predată de 
mai multe ori în aceeaşi zi, situaţii în care pe borderoul de ridicare se va preciza „Livrare urgentă”.

(3) Colectarea documentelor se va face pe baza unui Borderou de ridicare în care se precizează în 
clar adresa de preluare, numărul de expedieri preluate (colete/plicuri/dosare/documentaţii), destinatarul, adresa 
de corespondenţă, date de contact destinatar. Borderoul de ridicare, va fi semnat atât de resprezentatul 
prestatorului (curier) cât şi de reprezentantul autorităţii contractante.

(4) La preluare, în prezenţa reprezentantului autorităţii contractante, curierul verifică modul de 
ambalare, integritatea ambalajului şi lizibilitatea adresei de livrare; curierul are dreptul de a refuza preluarea.

(5) Expedierea se va efectua în maximum 24 de ore de la ridicarea acestora.
(6) Predarea expedierilor către destinatar se face pe baza confirmării de primire, care trebuie să 

conţină numele/denumirea destinatarului, data şi ora predării documentelor, numele în clar al primitorului, 
precum şi semnăturile părţilor (destinatar şi curier). Eventualele menţiuni cu privire la starea expedierii (ambalaj 
deschis, ambalaj cu integritate compromisă etc.) se vor înscrie pe confirmarea de primire de către destinatar la 
momentul predării.
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(7) Confirmările de primire vor fi transmise în format fizic expeditorului în următoarea zi 
lucrătoare celei în care s-a făcut predarea; la cererea autorităţii contractante confirmările de primire pot fi 
transmise şi prin poşta electronică.

(8) Un duplicat al confirmărilor de primire va fi păstrat la sediul prestatorului pe toată durata 
contractului.

(9) Prestatorul va informa în cel mai scurt timp autoritatea contractantă, prin orice mijloc de 
comunicare, despre eventualele adrese incomplete ori greşite, despre lipsa destinatarului sau neprimirea 
corespondenţei de către acesta, solicitând indicaţii cu privire la retumarea sau retrimiterea/ redirecţionarea 
acesteia.

(10) Retumarea, retrimiterea/redirecţionarea corespondenţei se va efectua în maximum 24 de orer
(11) Prestatorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru transportul şi integritatea 

corespondenţei, neadmiţându-se pierderi ale acesteia.
(12) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniu.
3.2. Operatorul economic cu care se va semna contractul trebuie să asigure resursele umane şi materiale 
suficiente în vederea îndeplinirii corespunzătoare a contractului.
3.3. Asigurarea mijloacelor de transport utilizate în vederea expedierii corespondenţei sunt în sarcina 
prestatorului.
3.4. Confirmările de primire împreună cu borderourile de ridicare stau la baza recepţiei serviciilor prestate 
şi a efectuării plăţii acestora de către autoritatea contractantă.
3.5. Prestatorul răspunde pentru paguba produsă în cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării 
cpletului/plicului, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul predării de către autoritatea contractantă 
şi momentul predării la destinatar.
3.6. Toate trimiterile nefinalizate după 30 de zile lucratoare de la data predării acestora, vor fi considerate 
pierdute şi vor intra sub incidenţa art. 42 din OUG nr. 13/2013 privind serviciile poştale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
3.7. Răspunderea prestatorului pentru coletele/plicurile preluate, începe de la data ridicării acestora de la 
sediul autorităţii contractante şi durează până la sfârşitul termenului de reclamare.
3.8. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate către prestator este de 6 luni şi se calculează 
de la data predării coletului/plicului.
3.9. Prestatorul are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă în termen de 3 luni de la data primirii 
reclamaţiei.
3.10. Personalul prestatorului va păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la expeditor sau 
la corespondenţa transmisă/ preluată.
3.11. Prestatorul va emite factura lunar,.în ultima zi lucrătoare a lunii, sau în prima zi lucrătoare a lunii 
următoare.

4. Obligaţiile Autorităţii contractante

4.1. Autoritatea Contractantă, prin reprezentanţii Direcţiei de Programe şi Investiţii, va solicita prin orice 
mijloace de comunicare, ridicarea corespondenţei de la sediu, precum şi primirea confirmărilor de primire a 
expedierilor efectuate.
4.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a ambala documentele care trebuie expediate într-un ambalaj 
corespunzător volumului, formei şi naturii conţinutului, care să nu permită vizualizarea conţinutului şi care să 
fie intact. Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi borderourile de predare.
4.3. Autoritatea contractantă are obligaţia să completeze cât mai corect şi lizibil, destinatarul trimiterilor, 
inclusiv persoana de contact şi numărul de telefon al acesteia.
4.4. în cazul în care autoritatea contractantă consideră că reclamaţia nu a fost soluţionată satisfăcător sau nu 
s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut la pct. 3.8., acesta îşi rezervă dreptul de a înainta o plângere autorităţii 
de reglementare cu respectarea prevederilor art 39 şi încadrarea în termenele prevăzute la art. 40 dm OUG 
13/2013 cu modificările şi completările ulterioare.
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4.5. Prestatorul este exonerat de răspundere în situaţia în care coletul/plicul a fost primit fără obiecţii de către 
destinatar.

5. Recepţia serviciilor

5.1. Lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, sau în prima zi lucrătoare a lunii următoare, se încheie proces 
verbal de recepţie a serviciilor prestate, care va fi însoţit de toate documentele justificative cu privire la 
expedierile efectuate în luna respectivă.
5.2. Documentele justificative (borderouri, confirmări de primire, retururi) sunt în sarcina Direcţiei de 
Programe şi Investiţii.

6. Plata serviciilor

6.1. Achizitorul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, luna anterioară, în termen de 30 zile 
de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului. Plata se face în cont de trezorerie.
6.2. Transmiterea facturilor emise pentru serviciile prestate se poate realiza şi prin mijloace electronice la 
adresa de mail secretariat@mediusectorul 1 .ro . Factura se consideră acceptată dacă autoritatea contractantă nu 
formulează obiecţiuni în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

7. Întocmirea ofertei

7.1. Propunerea tehnică se va întocmi ca răspuns la cerinţele formulate în prezentul caiet de sarcini, astfel 
încât acestea să demonstreze realizarea activităţilor specifice pentru a îndeplini viitorul contract.
7.2. Propunerea tehnică va fi însoţită de formularele solicitate şi puse la dispoziţie de achizitor.
7.3. Propunerea financiară se va prezenta conform Formularului PF, pus la dispoziţie de achizitor.

8. Criteriul de atribuire 

8.1. Preţul cel mai scăzut

DIRECŢIA PROGRAMI | ŞI INVESTIŢII,
Director General Adjunct o i delegare de atribuţii. 
Cătălin LIXANDRU ---- v

Serviciul Management Acniziţii Publice 
Şef Serviciu, . j,.
Diana Beatrice PAULIUC ţ

Birou Pregătire şi Derulare Procese Achiziţii Publice
Cătălina FOTACHE
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Formular nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) şi ale art. 167, alin. (1) din 
legea 98/2016

Subsemnatul,..... (numele si prenumele), cctatcan........ (se va completa naţionalitatea), nascut la data de........ , in localitatatca
..... , domiciliat in .......... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, Judeţ/ sector, conform datelor înscrise in actul de
identitate), pOSCSOr al ......  (se completează cu tipul actului de identitate), SCria.....nr........ , eliberat dc.....  la data dc..... ,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU SCdiul SOCial in ....(adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/
sector, conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), inregistrat in Registrul Comerţului sub nr............... , avand codul
unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr./solicitarea nr................ publicat în SEAP de DUPSPM SI în calitate de
autoritate contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţi, declar pe proprie răspundere ca 
societatea noastra şi, după caz, persoanele care fac parte din organul de administrare/ de conducere/ de 
supraveghere, nu se afla în situaţiile prevăzute la art. 164, alin. (1) şi la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice.

Data.............................. .

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 2 - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din legea 98/2016

Subsemnatul, ........... (nume şi prenume) reprezentant împuternicit/ legal al ...................  (denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ............  (se precizează calitatea în care operatorul participă la procedură:
ofertant unic/ subcontractant/ terţ susţinător) la procedura de.................(se menţionează procedura) pentru achiziţia
de.............. (se inserează denumirea contractului şi codul CPV), organizată de DUPSPM S1 prin publicarea în SEAP
a anunţului de participare nr........... /...............(se inserează numărul şi data anunţului de participare astfel cum sunt
acestea indicate in anunţul publicat în SEAP)
luând act de numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, astfel cum au fost 
acestea precizate în cuprinsul documentaţiei de atribuire, respectiv:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele persoanei cu 
funcţie de decizie

Funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii 
contractante

1. Mădălina Veronica Haidemak Director General

2. Cătălin Lixandru Director General Adjunct, Direcţia Ecologie şi 
Protecţia Mediului

3. Ofelia Brutaru Consilier, Direcţia Management Economic

4. Diana Beatrice Pauliuc Şef Serviciu Management Achiziţii Publice

5. Andrei Ţărlea Şef Birou Juridic şi Contencios

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în declaraţii prevăzute la art. 326 din Codul penal al României, că societatea noastră nu se află în situaţii 
generatoare de conflicte de interese astfel cum sunt acestea prevăzute în dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legk 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Ataşez la prezenta declaraţie informaţii relevante pentru verificarea potenţialei situaţii de conflict de interese, 
după cum urmează:

(informaţiile de mai jos se completează în funcţie de forma de organizare a operatorului economic — societate cu 
răspundere limitată, societate pe acţiuni etc):

• Lista cu membrii Consiliului de Administraţie
1 ....................... (introduceţi numele complet al membrului 1)
2 ....................... (introduceţi numele complet al membrului 2)

.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţi^
• Lista cu membrii organului de conducere

1 .......................(introduceţi numele complet al membrului 1)
2 .......................(introduceţi numele complet al membrului 2)
.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţii)

• Lista cu membrii organului de supraveghere
1 .......................(introduceţi numele complet al membrului 1)
2 .......................(introduceţi numele complet al membrului 2)

.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţii)
• Lista cu membrii acţionarilor/asociaţilor cu participare mai mult de 10% din capital

1 ............. ......... (introduceţi numele complet al membrului I)
2 .......................(introduceţi numele complet al membrului 2)
.................... (continuaţi completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societăţii)

Data................................ .

............. .....................(semnătură), în calitate de..................................... legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele......... ......................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 3 - Declaraţie privind clauzele contractuale

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Subsemnatul, ... (numele si prenumele), reprezentant legal/împutemicit (se păstrează varianta aplicabilă) al.....(denumirea completa
a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), CU Sedîul SOcial in ...{adresa completa: oraş, strada, număr 
postai, bloc, scara, etaj, ap. judeţ/sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), Înregistrat in Registrul Comertului Sub 
nr........ , avand codul unic de Înregistrare...... ,
in calitate de .........(seva completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz)

□ declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din proiectul de contract şi nu consider că sunt necesare 
modificări/completări ale acestora
□ propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

Propunere de modificare/ completare
Motivarea propunerii de modificare/ 

completare

Data

...............  (numele complet), în calitate de ............... . autorizat să semnez cu semnătură electronică extinsă
declaraţia pentru şi în numele............... (denumirea operatorului economic)
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Formular nr. 4 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform dispoziţiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Subsemnatul/Subsemnata.... (numele şi prenumele), domiciliat/ă în......(adresa completa: oraş, strada, număr
postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), telefon 
născut/ă la data de în localitatea 
de

Carte de identitate Seria Nr.
, de către

emis la data
în calitate de reprezentant legal/persoana împuternicita al/a societăţii

________________! participant la procesul de achiziţie a .... (se va completa cu denumirea contractului
conform anunţului publicitar) îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului.
Informaţiile cu caracter personal vor fi folosite în cadrul procesului de achiziţie.
Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra 
scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.
Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, etc.) mă oblig să 
informez în scris Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului, în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data apariţiei modificării.

Data

............ (numele complet), în calitate de .................... , autorizat să semnez cu semnătură electronică extinsă
declaraţia pentru şi în numele............... (denumirea operatorului economic)
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Formular PF - Propunere financiară

Subsemnatul,..... (numele st prenumele). Cetăţean........(seva completa naţionalitatea), hăscut la data de........ , in localitatea.......
domiciliat in.......... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, Judeţ/ sector, conform datelor înscrise in actul ck identitate),
posesor al...... (se completează cu tipul actului de identitate). Seria ..... nr........ , eliberat de ..... la data de......,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU sediul SOCial in ... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), înregistrat in Registrul Comertului Sub nr.................. . având Codul
unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr................ publicat în SEAP de Sectorul 1 al Muncipiului Bucureşti, în
calitate de autoritate contractantă, pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să prestăm serviciile solicitate în
caietul de sarcini pentru valoarea de ............ lei fără TVA (valoarea în utere şi cfi-e), la aceasta valoare se adauga
TVA de ...% TVA (cuantum in litere si cifre), respectiv ..... lei fărăTVA (valoarea in'litere si cifre). Care include;

Nr.
crt Denumire Creuta

te
Cantitate
7,5 luni 

(buc)

Preţ 
unitar 

fără TVA

Valoare
2022 

(7,5 luni)

1 Expediere colete/plicuri intern 
(Bucureşti) > Ikg 83

2 Expediere colete/plicuri intern 
(naţionale) > Ikg 45

3
Expediere colete/plicuri intern 

(Bucureşti) < Ikg 480

4
Expediere colete/plicuri intern 

(naţionale) < Ikg 120

TOTAL

Aceasta valoare se introduce în SEAP

Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de 60 (treizeci) de zile, respectiv până la data 
de...................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă respectiva oferta nu satisface 
condiţiile din anunţul publicitar nr....... şi din caietul de sarcini aferent.

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat să semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (ăcnumirco/ numcls op&rcitorului)
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Nu se completează ! Nu se ataşează la ofertă!

MODEL

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII 

Nr. _____ din____________

în temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:

1. PĂRŢILE

DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, SALUBRIZARE şi PROTECŢIA MEDIULUI SECTOR I,
sediul: Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti
telefon/fax: 0372577170 / 0372577172
CUI 41640678
e-mail: secretariat@mediusectorull.ro
cont: R051TREZ24A740501200130X, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
reprezentată prin Director General, doamna Mădălina Veronica HAIDEMAK, în calitate de achizitor, pe dd^ 
o parte,
şi

Sediu:
Telefon:
e-mail:
CUI:
Cont: ,deschis la Trezoreria, reprezentată prin, în calitate de prestator

denumite, în continuare, împreună, "părţile" şi care, au convenit încheierea prezentului contract.

2. DEFINIŢII
2.1. în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

(a) Autoritate contractantă şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract;

(b) Act Adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului contract de achiziţie 
publică de servicii, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

(c) Caiet de sarcini - anexa la contract care include specificaţiile şi caracteristicile serviciilor descrise în 
mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante, menţionând, după 
caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către contractant şi/sau rezultatele care trebuie 
realizate/prestate de către contractant, inclusiv niveluri de calitate, protecţie a mediului, sănătate publică, 
siguranţă şi altele asemenea, după caz, precum şi cerinţe aplicabile contractantului în ceea ce priveşte 
informaţiile şi documentele care trebuie puse la dispoziţia autorităţii contractante;

(d) Cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat 
să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

(e) Cesiune - înţelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terţe părţi, în condiţiile Legii nr. 
98/2016, respectiv Legii nr. 99/2016, drepturile şi/sau obligaţiile deţinute prin contract sau parte din acestea;

(f) Conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea contractantului de a exprima o opinie 
profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate 
intereselor autorităţii, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente 
trecute sau prezente, ale contractantului. Aceste restricţii sunt, de asemenea, aplicabile oricăror subcontractanţi’
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acţionând sub autoritatea şi controlul contractantului, în condiţiile Legii qr. 98/2016, în cazul în care este 
aplicabil;

(g) contract - prezentul contract de achiziţie publică, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului 
administrativ, încheiat în scris, între autoritatea contractantă şi contractant, care are ca obiect furnizarea de 
servicii.

(h) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în contractul, care este acordată de către instanţa de judecată 
ca despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării prevederilor contractului de către cealaltă parte;

(i) Dispoziţie - document scris(ă) emis(ă) de autoritatea contractantă în executarea contractului şi cu 
respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 şi a normelor de aplicare a acesteia;

(j) Documentele autorităţii contractante - toate şi fiecare dintre documentele necesare în mod direct sau 
implicit prin natura serviciilor care fac obiectul contractului, inclusiv, dar fără a se limita la: planuri, 
regulamente, specificaţii, desene, schiţe, modele, date informatice şi rapoarte, furnizate de autoritatea 
contractantă şi necesare contractantului în vederea realizării obiectului contractului;

(k) Durata de valabilitate a contractului - intervalul de timp în care prezentul contract produce efecte, 
respectiv de la data intrării în vigoare a contractului şi până la epuizarea convenţională, legală sau stabilita de 
instanţa de judecata a oricărui efect pe care îl produce. Durata contractului este egală cu durata de prestare a 
serviciilor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata contractului este mai mare decât durata reală de 
prestare, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care durata contractului cuprinde şi 
intervalele de timp în care prestarea serviciilor este suspendată sau prelungită. Durata de prestare a serviciilor 
nu poate depăşi, ca termen, limita termenului la care expiră durata contractului.

(l) contractul este considerat finalizat atunci când contractantul:

i. a realizat toate activităţile stabilite prin contract,
ii. a remediat eventualele neconformităţi care nu ar fi permis prestarea serviciilor de către autoritatea 

contractantă, în vederea obţinerii beneficiilor anticipate şi îndeplinirii obiectivelor comunicate prin 
caietul de sarcini;

(m) Forţă majoră - eveniment independent de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă îndeplinirea 
obligaţiilor de către una dintre părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, 
acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de 
teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente 
similare imprevizibile, mai presus de controlul părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor 
corespunzătoare de diligenţă;
(n) întârziere - orice eşec al contractantului sau al autorităţii contractante de a executa orice obligaţii 
contractuale în termenul convenit;
(o) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu şi care se referă la legislaţia română dar şi la 
Regulamente emise de CE şi, de asemenea, la obligaţiile care decurg din tratatele la care este parte statul român 
şi orice altă legislaţie secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudenţa comunitară,

(P) Lună - luna calendaristică (12 luni/an);
(q) Mijloace electronice de comunicare în cadrul contractului - echipamente electronice de procesare, 
inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace 
optice sau prin alte mijloace electromagnetice şi utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obţinute în
cadrul contractului;
(r) Neconformitate (Neconformităţi) - deficienţe care încalcă siguranţa, calitatea sau cerinţele tehnice şi/şau 
profesionale prevăzute de prezentul contract şi/sau de Legea aplicabilă şi/sau care fac rezultatele prestării
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serviciilor necorespunzătoare scopurilor acestora, astfel cum' sunt prevăzute în prezentul contract şi/sau de Legea 
aplicabilă precum şi orice abatere de la cerinţele stabilite în caietul de sarcini.;

(s) Ofertă - actul juridic prin care contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere 
juridic, în acest contract de achiziţie publică de serviciişi cuprinde propunerea financiară, propunerea tehnică 
precum şi alte documente care au fost menţionate în documentele achiziţiei;

(t) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în contract ca fiind plătibilă de către una dintre părţile 
contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract, în caz de neîndeplinire a unei 
părţi a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin contract;

(u) Personal - persoanele desemnate de către contractant pentru îndeplinirea contractului;

(v) Preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către autoritatea contractantă, în baza şi în 
conformitate cu prevederile contractului, a ofertei contractantului şi a documentelor achiziţiei, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

(w) Prejudiciu - paguba produsă autorităţii contractante de către contractant prin neexecutarea/ executarea 
necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor stabilite în sarcina sa, prin prezentul contract;

(x) Proces-Verbal de Recepţie a serviciilor - documentul prin care sunt acceptate serviciile prestateş: 
întocmit de oricare dintre părţi şi semnat de cealaltă parte, prin care acesta din urmă confirmă prestarea 
serviciilor în mod corespunzător de către contractant şi că acestea au fost acceptate de către autoritatea 
contractantă;

(y) Recepţia - reprezintă operaţiunea prin care autoritatea contractantă îşi exprimă acceptarea faţă de 
serviciile prestate în cadrul contractului de achiziţie publică şi pe baza căreia efectuează plata;

(z) Scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre eare poate fi citit, reprodus şi comunicat 
ulterior, stocat pe suport de hârtie, inclusiv informaţii transmise şi stocate prin Mijloace electronice de 
comunicare în cadrul contractului;

(aa) Standarde profesionale - cerinţele profesionale legate de calitatea serviciilor care ar fi respectate de către 
orice contractant diligent care posedă cunoştinţele şi experienţa necesară şi pe care contractantul este obligat să 
le respecte în prestarea tuturor serviciilor incluse în prezentul contraet;

(bb) Termen - intervalul de timp în care părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum este stabilit 
prin contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se- 
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau & 
a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen 
exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la 
expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

(cc) Zi - înseamnă zi calendaristică, iar anul înseamnă 365 de zile; în afara cazului în care se prevede expres 
că sunt zile lucrătoare.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, euvintele la forma singular vor include forma 
de plural, şi invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, si invers, acolo 
unde acest lucru este permis de context.
3.2. în cazul în care se constată contradicţii între prevederile clauzelor contractuale si documentele achiziţiei, 
se vor aplica regulile specifiee stabilite prin documentele achiziţiei.

4. Obiectul contractului

4.1. ^ Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea Serviciilor de curierat, pe care contractantul se 
obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul contract, şi caietul de sarcini, cu dispoziţiile 
legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.
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5. Preţul contractului

5.1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească contractantului preţul total convenit prin prezentul
contract pentru achiziţie publică a serviciilor , în sumă de..................... lei, la care se adaugă 19% TVA în
valoare de ............................... lei, rezultând valoarea de ................................... lei cu TVA, pentru perioada
17.05.2022-31.12.2022.
5.2. Serviciile prestate lunar vor fi achitate doar în funcţie de numărul expedierilor expedierilor solicitate şi 
efectuate.
5.3. Cantităţile estimate şi preţurile unitare care stau la baza emiterii facturilor de plată sunt:

Nr.
crt Denumire Greutate

Cantitate
/lună
(buc)

Preţ unitar 
fără TVA TVA 19% Preţ cu 

TVA

1 Expediere colete/plicuri intern 
(Bueureşti) > Ikg 11 •

2 Expediere colete/plicuri intern 
(naţionale) > Ikg 6

3 Expediere colete/plicuri intern 
(Bucureşti) < Ikg 64

4 Expediere colete/plicuri intern 
(naţionale) < Ikg 16

5.4. Preţurile unitare sunt ferme, inclusiv pe perioada de prelungire a contractului.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata prezentului contract începe de la data 17.05.2022 şi se finalizează la data de 31.12.2022 sau, 
după caz, la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale în sarcina părţilor.
6.2. Prezentul contract poate fi prelungit, prin act adiţional, cu 4 luni în anul 2023, cu condiţia identificării 
sursei de finanţare.

7.
7.1.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

8.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

Documentele prezentului contract sunt:
Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările; 
Propunere tehnică;
Propunerea financiară;
Acte adiţionale, dacă e cazul.

Ordinea de precedenţă

8.1. în cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la pct. 7, prevederile acestora vor fi aplicate 
în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
8.2. în cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 
serviciilor prestate sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini.

9. Comunicarea între părţi
9.1. Orice comunicare făcută de părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de parte sau expediată prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea 
primirii documentului.
9.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin e-mail sau fax, cu condiţia confirmării in scris a primirii
comunicării. _ . . „
9.3. în cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerinţă in 
comunicarea sa si să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limita pentru pnmirea 
comunicării. în orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp şi m terme
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comunicării sale.
9.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru
contractant:
Adresă:
Telefon/Fax:
E-mail:
Persoana de contact:

fl

Pentru
autoritateacontractantă:
Adresă: Str. Piaţa Mureş, nr. 18-24, sector 1 
Telefon/Fax:0314337669 
E-mail: secretariat@mediusectorul 1 .ro 
Persoana de contact: Cătălin Lixandru

9.5. Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepţie, notificare şi 
altele) întocmit în cadrul contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă 
şi înregistrată.
9.6. Orice comunicare între părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de identificare ale 
contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/adresele menţionate la pct. 9.4.
9.7. Orice comunicare făcută de una dintre părţi va fi considerată primită:
(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre părţi,
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare di 
primire,
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax 
sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită 
la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

9.8. Părţile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite 
în prezentul contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.
9.9. In orice situaţie în Care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către una dintre părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba 
contractului şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.
9.10. Nicio modificare ă datelor de contact prevăzute în prezentul contract nu este opozabilă celeilalte părţi, 
decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

10. Începere, Întârzieri, Sistare

10.1. Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data prevăzută la pct. 6.1.
10.2. In cazul în ca,re orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului, sau alte circumstanţe 
neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către contractant, îndreptăţes— 
contractantul de a solicita prelungirea perioadei de Începere a prestării serviciilor, atunci părţile vor revizui, dfe 
comun acord, perioada de începere şi vor semna un act adiţional.

11. Prestarea SERVICIILOR

11.1. Contractantul începe prestarea serviciilor la data convenită în prezentul contract.
11.2. Serviciile prestate se vor desfăşura conform caietului de sarcini.
11.3. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către contractant şi evaluarea stadiului activităţilor, 
în sensul executării acestora, se face prin raportare la caietul de sarcini.

12. Modificarea contractului. Clauze de revizuire

12.1. Pe durata perioadei de valabilitate a. contractului părţile au dreptul de a conveni modificarea si/sau 
completarea clauzelor aceştuia printr-un act adiţional la Contract, fără a afecta caracterul general al Contractului, 
în limitele dispoziţiilor privind modificările nesubstanţiale prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.

^artea care ProPune modificarea contractului are obligaţia de a transmite celeilalte părţi propunerea de 
modificare a contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 9 Comunicarea între părţi cu cel puţin 30 
zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.
12.3. Prin excepţie de Ia clauza 12.2, modificările contractului generate de modificări legislative care 
afecteaza elementele de cost ale preţului ofertei, în special cheltuielile salariale şi cotele de contribuţii vor fi 
analizate cu precădere de Părţi astfel încât modificările contractului să producă efecte odată cu termenul de
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aplicare a prevederilor din modificarea legislativă.
12.4. Modificarea va produee efecte doar dacă părţile au convenit semnarea unui act adiţional.
12.5. Clauzele de modificare a eontractului se pot referi, fără a se limita la:
(i) Variaţii ale cantităţilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferenţele 
dintre cantităţile estimate iniţial (în contract) şi cele real efectuate, fără modificarea caietului de sarcini);
(ii) Necesitatea extinderii duratei de prestare a serviciilor.
(iii) Schimbări legislative cu impact asupra tarifului lunar.
12.6. Modificările legislative privind nivelul salariului minim brut pe economie se aplică numai dacă:
(i) potrivit detalierii de preţ din ofertă, există categorii de personal cu salariu mediu brut mai mic decât 
salariul minim brut pe economie, astfel cum este acesta modificat de noile reglementări intrate în vigoare pe 
durata executării Contractului; şi/sau
(ii) la nivelul ofertei au fost prezentate dovezi potrivit cărora salariile brute ale angajaţilor sunt acordate de 
angajator proporţional cu salariul minim brut pe economie.

13. Evaluarea Modificărilor contractului şi a circumstanţelor acestora, dacă este 
CAZUL
13.1. Identificarea circumstanţelor care generează modificarea contractului este în sarcina ambelor părţi.
13.2. Modificările contractului se realizează de părţi, cu respectarea preyederilor stipulate la capitolul 9. - 
Comunicarea între părţi din prezentul contract, ca urmare a:
(i) identificării, determinării şi documentării de soluţii juste şi neeesarâ, raportat la circumstanţele care ar 
putea împiedica îndeplinirea obieetului contractului şi obiectivelor urmărite de autoritatea contractantă, astfel 
cum sunt precizate aceste obiective în caietul de sarcini şi/sau
(ii) concluziilor obţinute ca urmare a evaluării activităţilor, rezultatelor în cadrul contractului. Părţile 
stabilesc, prin consultare, efectele soluţiilor asupra termenului/termenelor de prestare şi/sau asupra preţului 
contractului şi/sau asupra serviciilor, astfel cum fac acestea obiectul contractului. Efectele soluţiilor, cuantifieate 
devin modificări contractuale, putând conta în:

prelungirea termenului/termenelor de prestare şi/sau
suplimentarea preţului contractului, ca urmare a modificărilor: cantitative şi legislative.

13.3. Fiecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în cazul în care constată existenţa unor 
circumstanţe care pot genera modificarea contractului, întârzia sau împiedica prestarea serviciilor sau care pot 
genera o suplimentare a preţului contractului.
13.4. Autoritatea contractantă poate emite dispoziţii privind modificarea contractului, cu respectarea clauzelor 
stipulate la capitolul 16 - Obligaţii ale autorităţii contractante, cu respectarea prevederilor contractuale şi cu 
respectarea Legii.
13.5. în cazul în care contractantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 
unei erori, omisiuni, viciu în cerinţele autorităţii contractante şi contractantul dovedeşte că a fost în 
imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea ofertei, contractantul 
notifică autoritatea contractantă, având dreptul de a solicita modificarea contractului.

14. Cesiunea
14.1. în prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor născute din acest contract, numai 
cu acordul prealabil scris al autorităţii/entităţii contractante şi în condiţiile Legii nr. 98/2016.
14.2. Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără 
să obţină, în prealabil, acordul scris al autorităţii contractante.
14.3. Cesiunea nu va exonera contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.
14.4. Contractantul este obligat să notifice autoritatea contractantă, cu privire la intenţia de a cesiona drepturile 
sau obligaţiile născute din acest contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părţile convin asupra

14.5. în cazul în care drepturile şi obligaţiile contractantului stabilite prin acest contract sunt preluate de către 
un'ait operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de
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reorganizare, contractantul- poate să cesioneze oricare dintre drepturile şi obligaţiile ce decurg din contract, 
inclusiv drepturile la plată, doar cu acceptul prealabil scris din partea autorităţii contractante. în astfel de cazuri, 
contractantul trebuie să furnizeze autorităţii contractante informaţii cu privire la identitatea entităţii căreia îi 
cesionează drepturile.
14.6. Orice drept sau obligaţie cesionat de către contractant fără o autorizare prealabilă din partea autorităţii 
contractante nu este executoriu împotriva autorităţii contractante.
14.7. în cazul transmiterii/preluării obligaţiilor de către contractant. Notificarea generează iniţierea novaţiei 
între cele două părţi, cu condiţia respectării cerinţelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Legea nr. 
98/2016 pentru;

(i) Operatorul economic ce preia drepturile şi obligaţiile contractantului din acest contract, care 
îndeplineşte criteriile de calificare stabilite iniţial, respectiv în cadrul achiziţiei din care a rezultat prezentul 
contract,
(ii) prezentul contract, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale 
contractului,
(iii) autoritatea contractantă, dar să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire 
prevăzute de Legea nr. 98/2016.

15. Confidenţialitatea informaţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal

15.1. Contractantul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie în vederea 
încheierii şi executării contractului drept strict confidenţiale.
15.2. Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informaţii 
venite, în format oficial, din partea anumitor autorităţi publice conform prevederilor legale aplicabile.
15.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se 
obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv cu 
Regulamentul UE nr. 679/2016 şi cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură cu protecţia datelor cu 
caracter personal.
15.4. Fiecare parte, atunci când va divulga celeilalte părţi date cu caracter personal privind 
angajaţi i/reprezentanţii săi în scopul executării contractului, se va asigura că va divulga numai informaţiile 
necesare acestui scop.
15.5. Fiecare parte va solicita celeilalte părţi numai datele cu caracter personal necesare executării contractului 
şi, în măsura în care există alt scop pentru care solicită datele cu caracter personal, va justifica această solicitare 
furnizând informaţiile impuse de legislaţia aplicabilă, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 
şi/sau de orice articol sau normă care înlocuieşte sau completează aceste prevederi.

16. Obligaţiile principale ale autorităţii contractante

16.1. Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia contractantului, cu promptitudine, orice informaţii şi/sau 
documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. în măsura în care autoritatea 
contractantă nu furnizează datele/informaţiile/documentele solicitate de către contractant, termenele stabilite în 
sarcina contractantului pentru prestarea serviciilor se prelungesc în mod corespunzător.
16.2. Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispoziţiile din caietul de sarcini.
16.3. Autoritatea contractantă îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea şi legalitatea 
datelor/informaţiilor/documentelor puse la dispoziţia contractantului în vederea îndeplinirii contractului. în 
acest sens, se prezurnă că toate datele/informaţiile, documentele prezentate contractantului sunt însuşite de către 
conducătorul unităţii şi/sau de către persoanele în drept având funcţie de decizie care au aprobat respectivele 
documente.
16 4. Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu contractantul pentru furnizarea 
informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.
16.5. Autoritatea contractantă desemnează Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei Management 
Economic ca responsabil de derularea contractului.
16.6. Autoritatea contractantă se obligă să recepţioneze serviciile prestate şi să certifice conformitatea 
acestora aşa cum este prevăzut în caietul sarcini.
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16.7. Autoritatea contractantă poate notifica contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii 
serviciilor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are 
dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul atunci când se resping serviciile prestate, de 3 ori, pe motive privind 
calitatea şi/sau nerespectarea termenelor.
16.8. Recepţia serviciilor se va realiza conform procedurii prevăzute în caietul de sarcini.
16.9. Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul contractului către contractant, în termen de 
maximum 30 de zile de la primirea şi înregistrarea facturii la sediul său în condiţiile prevăzute la clauza 23 - 
Facturare şi plăţi în cadrul contractului.
16.10. Contractantul va emite factura după acceptarea de către autoritatea contractantă a recepţiei serviciilor 
prestate.

17. Obligaţiile principale ale contractantului

17.1. Contractantul va presta serviciile şi îşi va îndeplini obligaţiile în condiţiile stabilite prin prezentul 
contract, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a ofertei în baza căreia i-a fost atribuit contractul.
17.2. Contractantul va presta serviciile cu atenţie, eficienţă şi diligenţă, cu respectarea dispoziţiile legale, 
aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.
17.3. Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul 
său, implicat în contract, va respecta prevederile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de 
calitate în vigoare.
17.4. în cazul în care contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulţi operatori economici, toţi 
aceştia vor fi ţinuţi solidar responsabili de îndeplinirea obligaţiilor din contract.
17.5. Părţile vor colabora, pentru furnizarea de informaţii pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele 
pentru realizarea contractului.
17.6. Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul şi suportul 
necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligaţiilor asumate prin contract.
17.7. Contractantul are obligaţia de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, 
persoana de contact.
17.8. Contractantul are obligaţia de a asigura disponibilitatea personalului, pe toată durata contractului.
17.9. Contractantul se obligă să emită factura aferentă serviciilor prestate prin prezentul contract numai după 
aprobarea/recepţia acestora în condiţiile din caietul de sarcini.
17.10. Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în condiţiile caietului de sarcini, în 
conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de furnizare, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

18. Conflictul de interese

18.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea 
compromite derularea obiectivă şi imparţială a contractului. Conflictele de interese pot apărea, în mod special, 
ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate 
sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării contractului 
trebuie notificat în scris autorităţii contractante, fără întârziere.
18.2. Contractantul se va asigura că personalul său nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict 
de interese. Contractantul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din partea autorităţii contractante, orice 
membru al personalului său, care se regăseşte într-o astfel de situaţie (ex.; înlocuire, încetare, aprobare, 
deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplineşte condiţiile minime stabilite prin prezentul 
contract.

19. Conduita contractantului

19.1. Contractantul/personalul contractantului va/vor acţiona întotdeauna.loial şi imparţial şi ca un consilier 
de încredere pentru autoritatea contractantă, conform regulilor şi/sau codului de conduită al domeniului său de 
activitate precum şi cu discreţia necesară.
19.2, în cazul în care contractantul se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, 
facilităţi, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau 
fapte în legătură cu prezentul contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul
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contract, autoritatea contractantă poate decide încetarea contractului.
19.3. Contractantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, 
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului.

20. Obligaţii privind daunele şi penalităţile de întârziere

20.1. Contractantul se obligă să despăgubească autoritateacontractantă în limita prejudiciului creat, împotriva 
oricăror;
(i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile folosite pentru sau în 
legătură cu serviciile prestate, şi/sau
(ii) daune, despăgubiri, penalităţi, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări 
ale dreptului de proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor contractului.

20.2. Contractantul va despăgubi autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

(i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către autoritatea contractantă ca urmare a culpei 
contractantului;
(ii) autoritatea contractantă a notificat contractantul despre primirea unei notifîcări/cereri cu privire 1*^ 
incidenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute mai sus;
(iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri 
judecătoreşti definitive, după caz.

20.3. In cazul în care, contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le 
îndeplineşte necorespunzător, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fmanciar-fiscale în domeniul 
bancar, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare zi de întârziere, aplicate la valoarea fără TVA 
a factura lunară. Penalităţile nu pot depăşi valoarea la care se aplică.
20.4. Răspunderea contractantului nu operează în următoarele situaţii:

a) datele/informaţiile/documentele necesare pentru îndeplinirea contractului nu sunt puse la dispoziţia 
contractantului sau sunt puse la dispoziţie cu întârziere;
b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor ce revin contractantului se datorează 
culpei autorităţii contractante;
c) contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaţilor contractuale imputate.

20.5. In cazul în care autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a 
facturii în termenul prevăzut la pct. 23.3, contractantul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare 
prevăzută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru 
obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare zi de întârziere, aplicată Ia valoarea plăţii neefectuate fără 
"fVA, dar nu mai mult decât valoarea plaţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.
20.6. Penalităţile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform 
prezentului contract.
20.7. In măsura în care autoritatea contractantă nu efectuează plata în termenul stabilit la pct. 23.3, 
contractantul are dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul, fără a-i fi afectate drepturile la sumele cuvenite 
pentru furnizarea serviciilor şi la plata unor daune interese.

21. Obligaţii privind asigurările şi securitatea muncii care trebuie respectate de
CĂTRE CONTRACTANT

21.1. Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii 
şi, după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea 
de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa 
angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.
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21.2. Contractantul este partea asigurătoare, care are obligaţia de a încheia, asigurările, astfel cum este stabilit 
în legislaţia care guvernează domeniul de activitate al contractantului.
21.3. Toate costurile ce decurg din sau în legătură cu încheierea şi menţinerea asigurărilor contractantului se 
suportă de către contractant.
21.4. Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad în sarcina părţii obligate să suporte aceste daune 
conform Legii şi/sau prevederilor contractuale.

22. Obligaţii în legătură cu calitatea serviciilor

22.1. Contractantul garantează autorităţii contractante că acesta operează un sistem de management al calităţii 
pentru serviciile prestate în cadrul contractului şi că va aplica acest sistem, pe toată perioada derulării 
contractului. Contractantul va corecta, pe cheltuiala sa, orice neconformitate.
22.2. Autoritatea contractantă notifică contractantul cu privire la flecare neconformitate imediat ce acesta o 
identifică. La finalizare, contractantul notifică autoritatea contractantă cu privire la neconformităţile care nu au 
fost remediate şi comunică autorităţii contractante perioada de remediere a acestora. Drepturile autorităţii 
contractante cu privire la orice neconformitate neidentificat(ă) sau nenotificată de către contractant, pe perioada 
de derulare a contractului, nu sunt afectate. Contractantul remediază neconform ităţile, în termenul comunicat 
de autoritatea contractantă.

23. Facturare şi plăţi în cadrul contractului
23.1. Plăţile care urmează a fl realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca 
urmare a aprobării de către autoritatea contractantă a prestării serviciilor în luna anterioară, în condiţiile caietului 
de sarcini.
23.2. Plata contravalorii serviciilor prestate se face, prin virament, de la Capitol bugetar: 74.02.05.01 Articol 
bugetar: 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet, în baza facturii emisă de către contractant pentru 
suma la care este îndreptăţit conform prevederilor contractuale, direct în contul de trezorerie al contractantului.
23.3. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii în original la sediul autorităţii 
contractante în condiţiile stabilite mai sus.
23.4. Moneda utilizată în cadrul prezentului contract: LEU
23.5. Facturile furnizate vor fi emise şi completate în conformitate cu legislaţia română în vigoare.
23.6. Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de autoritateacontractantă, şi sunt 
necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea contractantului, termenul de 30 
de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de 
formă şi de fond ale facturii.
23.7. Contractantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să 
restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în 
plus, cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi 
stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte 
Organisme de control abilitate de lege.
23.8. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligaţii ale 
contractantului către terţi, cu respectarea clauzelor prezentului contract.

24. Suspendarea contractului
24.1. în situaţii temeinic justificate, părţile pot conveni suspendarea executării contractului.
24.2. în cazul în care se constată că procesul de atribuire a contractului de servicii sau executarea contractului 
este viciată de erori esenţiale, nereguli sau de fraudă, părţile au dreptul să suspende executarea contractului.

25. Forţa majoră

25.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
25.2. Forţa majoră şi cazul fortuit trebuie dovedite.
25.3. Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în 
scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.
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25.4. Partea care a invocat forţa majoră sau cazul fortuit are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârşit.
25.5. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
25.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

26.1. Prezentul contract încetează de drept prin ajungere la termen sau la momentul la care toate obligaţiile 
stabilite în sarcina părţilor au fost executate.
26.2. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezoluţiona/rezilia contractul, fără însă a fi afectat 
dreptul părţilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:
(i) Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către autoritatea 
contractantă, prin care i se solicită remedierea neconformităţii sau executarea obligaţiilor care decurg din 
prezentul contract;
(ii) Contractantul subcontractează părţi din contract fără a avea acordul scris al autorităţii contractante;
(iii) contractantul cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al autorităţii contractante;
(iv) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, 
natura sau controlul contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin Act 
Adiţional la prezentul contract, cu respectarea dispoziţiilor legale;
(v) Devin incidente oricare alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;
(vi) In cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al autorităţii contractante în legătură 
cu care se prestează serviciile care fac obiectul contractului;
(vii) In situaţia în care contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului deoarece au fost încălcate 
grav obligaţiile care rezultă din legislaţia europeană relevantă iar această împrejurarea fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
(viii) In cazul în care împotriva contractantului se deschide procedura falimentului;
(ix) Contractantul a săvârşit nereguli sau fraude în legătură cu executare acestuia, ce au provocat o vătămare 
autorităţii contractante;
(^) Valorificarea de către autoritatea contractantă a rezultatelor prezentului contract este grav compromisă 
ca urmare a întârzierii prestării din vina contractantului.

26.3. Contractantul poate rezoluţiona/rezilia contractul fără însă a fi afectat dreptul părţilor de a pretinde plate 
unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

(i) autoritatea contractantă a comis erori esenţiale, nereguli sau fraude în legătură cu executare acestuia, ce 
au provocat o vătămare contractantului.

(ii) autoritatea contractantă nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a serviciilor prestate de contractant, în 
condiţiile stabilite prin prezentul contract.

26.4. Rezoluţiunea/Rezilierea contractului în condiţiile pct. 26.2 şi pct. 26.3 intervine cu efecte depline fură 
a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe 
judecătoreşti şi/sau arbitrale.
26.5. Prevederile prezentului contract în materia rezoluţiunii/rezilierii contractului se completează cu 
prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.
26.6. în situaţia rezoluţiunii/rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către 
contractant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora autorităţii contractante daune-interese cu titlu de clauză 
penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
26.7. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii în cel 
mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractu’lui cu 
condiţia notificării contractantului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.
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27. INSOLVENŢĂ ŞI FALIMENT

27.1. în cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvenţă împotriva contractantului, acesta are obligaţia 
de a notifica autoritatea contractantă în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
27.2. Contractantul, are obligaţia de a prezenta autorităţii contractante, în termen de 30 (treizeci) de zile de la 
notificare, o analiză detaliată referitoare la incidenţa deschiderii procedurii generale de insolvenţă asupra 
contractului şi asupra prestării serviciilor şi de a propune măsuri, acţionând ca un contractant diligent.
27.3. în cazul în care contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situaţie 
care produce efecte similare, contractantul este obligat să acţioneze în acelaşi fel cum este stipulat la clauzele 
27.1 şi 27.2 din prezentul contract.
27.4. Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 27.2 şi 27.3 din prezentul contract, 
nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de autoritatea contractantă.

28. Limba contractului

28.1. Limba prezentului contract şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, 
respectiv limba română.

29. Legea aplicabilă

29.1. Legea aplicabilă prezentului contract, este legea română, contractul urmând a fi interpretat potrivit 
acestei legi.

30. Soluţionarea eventualelor divergenţe şi a litigiilor

30.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi negociere 
amiabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergenţe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
30.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau 
în îndeplinirea contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor asupra 
aspectului în dispută precum şi cu privire la a soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.
30.3. Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una dintre părţi nu răspunde în termen 
5 zile lucrătoare la solicitare, oricare din părţi are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.
Drept pentru care, părţile au încheiat prezentul contract azi, în două exemplare.
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