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I.   FIŞA DE DATE A ACHIZITIEI  

 

I.1.  AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

 

Denumire: AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ- Centrul Judetean 

Gorj 

Adresa: Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu, Gorj 

 

Localitate: Targu-Jiu 

 

Cod postal: Tara: Romania 

Persoana de contact: Simona DOBRA Telefon: 0253-213035 

E-mail: simona.dobra@apia.org.ro Fax: 0353-814276 

Adresa/ele de internet : www.apia.org.ro, www.apiagorj.ro 

 

Solicitarile de clarificări se pot transmit/depun la sediul APIA Gorj sau la fax, cel tarziu pana la data de 

05.07.2016, ora 12.00.  

Ofertele se depun la sediul APIA GJ - Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu, Gorj-Registratura pana 

cel tarziu: 07.07.2016, ora 13.00 

Ofertele se vor deschide la sediul APIA GJ - Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu, Gorj in data de 

07.07.2016, ora 13.10. 

 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  

II.1.) Denumirea, tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 

prestare a serviciilor  

 Servicii de curatenie si intretinere birouri  

 Contract de servicii,  

 Loc de prestare: sediile APIA  - Centrul judetean Gorj – 5 locatii 

II.1.2) Procedura implică incheierea unui CONTRACT de achiziţii publice                                                                                                 

II.1.3) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor: 

Prestarea serviciilor de curatenie si intretinere birouri in 5 locatii apartinand APIA - Centrul Judetean Gorj 

II.1.4) COD CPV – 90910000-9; COD CPV – 90919200-4 

 

II.2). Cantitatea sau scopul contractului 

 

II.2.1.  Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca 

exista):   prestare servicii de curatenie si intretinere birori pentru sediile APIA Gorj (Centrul Judetean Gorj, 

Centrul Local Tirgu-Jiu, Centrul Local Motru, Centrul Local Novaci, Centrul Local Tirgu-Carbunesti), 

conform caietului de sarcini . 

II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                da  ■       nu □ 

Autoritatea contractantă prevede posibilitatea prelungirii duratei contractului de servicii după 31.12.2016, 

pentru o perioadă de cel mult 4 luni in  2017, în condiţiile în care vor exista resurse financiare alocate cu 

această destinaţie 

.  

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata în luni: aproximativ 6 luni  de la semnarea / intrarea in vigoare a contractului pana la 31.12.2016, 

cu posibilitate de prelungire inca 4 luni in 2017, daca serviciile sunt la calitatea corespunzatoare si daca 

exista resurse financiare in acest scop. 

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului:     DA  □                     NU ■ 

 

http://www.apia.org.ro/
http://www.apiagorj.ro/
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SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

 

III.1.1) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 

Surse de finanţare: Bugetul de stat 

III.1.2. Legislaţia aplicabilă 

 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

 HOTĂRÂRE Nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice  

 

III.2. CONDITII DE PARTICIPARE  

III.2.1) Motive de excludere 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  

Sub sanctiunea excluderii de la procedura, ofertantii vor prezenta următoarele documente: 

1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164  alin 1 si 2 din Legea nr.98/2016 . 

Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, pentru 

participarea la activităţi ale unui grup infractional, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani, pentru acte de 

terorism, infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile .  

2)  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din din Legea nr.98/2016 . 

Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal privind neîncadrarea în prevederile art. 167 

din din Legea nr.98/2016.   

3) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 

In vederea evitarii aparitei conflictului de interese si/sau manifestarii concurentei neloiale, se va completa şi 

prezenta Formularul “Declaratie privind conflictul de interese”, ce va fi anexat documentatiei de atribuire. 

Formularul va fi completat de catre participantul la procedura, indiferent de calitatea în care participa 

(ofertant/ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator).  

Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform art.63 alin.1 din 

Legea nr.98/2016, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: 

Negrea Constantin, Versin Mihai,  Popeanga Ramona Gabriela, Irina Marinca, Dobra Simona Viorica, 

Simionescu Florin, Gheorghe Girjoaba. 

 

4) Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de 

pe raza careia societatea are sediul social. Din Certificatul fiscal trebuie să reiasă ca ofertantul nu are datorii 

scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.  

 

5) Certificat fiscal eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza 

careia societatea are sediul social. Din Certificatul fiscal trebuie să reiasă  ca ofertantul nu are datorii scadente 

la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.  

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate: 

Modalitatea de îndeplinire: ofertantul va depune: 

1) Certificat inmatriculare; 

2) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial. Din 

certificatul ORC trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul 

contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 

Informaţiile cuprinse în acest document vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.  

III.2.2) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate  

Cerinţa nr. 1.   
Experienta similara –prezentarea unei liste a principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul 

contractului prestate in ultimii 3 ani. 
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Lista va fi însotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul 

beneficiar care sa confirme prestareade servicii similare pentru contractul/contractele prezentat/e în lista care 

îndeplinesc cerintele de experienta similara solicitate. 

Nota: Cerinta privind capacitatea tehnica si profesionala poate fi îndeplinita, prin cumul, de întreg grupul de 

asociati. 

Cerinţa nr. 2.   
Dovada posibilitatii prestarii serviciilor de curatenie si in centrele locale ale APIA Gorj mentionate (este 

permisa asocierea conform art.53 din Legea nr. 98/2016). 

Cerinţa nr. 3.   
Dovada detinerii echipamentelor necesare prestarii acestui tip de servicii. 

Se solicita ca ofertantii sa detina un minim de echipamente profesionale pentru efectuarea serviciilor de 

curatenie. Se va depune lista echipamentelor detinute si se va preciza forma prin care sunt detinute aceste 

echipamente (proprietate / inchiriere/ comodat/ angajament). 

Cerinta 4.  

Masuri de protectie a mediului.  

Se solicita o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca ofertantul a tinut cont la elaborarea 

ofertei de masurile de protectie a mediului si pe care le va aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii 

pentru a asigura autoritatea contractanta ca serviciile prestate nu vor influenta negativ mediul înconjurator.  

Declaratia va contine informatii privind aplicarea acestor masuri în timpul îndeplinirii contractului de servicii. 

Cerinta 5. 

Precizarea subcontractantilor/asociatilor, daca va fi cazul, si documentele aferente. 

- Daca este cazul, se va prezenta lista cuprinzând subcontractantii / asociatii  

- Ofertantului declarat câstigator i se va solicita, la momentul semnarii contractului de servicii, contractul de 

subcontractare / asociere.  

III.2.3 Situaţia  economico-financiară                               

-  Completare Formular  Informaţii generale  din sectiunea Formulare 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ  

IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfășurare ACHIZITIE DIRECTA cu depunere de oferte  - 

offline si publicare oferta financiara in catalogul electronic al SEAP 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR  

IV.2.1) Criterii de atribuire   : Prețul cel mai scăzut     ■ 

In cazul in care valoarea ofertelor depuse depaseste valoarea estimata a a achizitiei, ofertele vor fi 

respinse iar procedura va fi reluata. Daca doua sau mai  multe oferte se vor clasa pe primul loc avand 

preturi egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere 

financiara, caz in care contractantul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are 

pretul cel mai scazut. 
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică    DA □                   NU ■ 

Modul de finalizare  a achizitiei directe  

Finalizarea achizitiei directe se va efectua prin intermediul catalogului electronic in SEAP – 

sectiunea cumparari directe, ofertantul declarat posibil castigator (va fi notificat in acest sens), avand 

obligatia de a incarca in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari, in maximum 1 ora de la 

comunicarea rezultatului,  oferta sa de pret cu denumirea „Oferta servicii curatenie si intretinere 

birouri pentru APIA Centrul Judetean Gorj”, dupa care va comunica autoritatii contractante la adresa 

de e-mail: simona.dobra@apia.org.ro / apia.gorj@apia.org.ro  detaliile privind publicarea anuntului 

in SEAP. Daca ofertantul „castigator” nu a incarcat in SEAP oferta sa, se va trece la urmatorul 

candidat clasat care va trebui sa indeplineasca aceleasi conditii. 

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă : 6259 din 01.07.2016 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract   DA □         NU ■ 

IV.3.5) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 

mailto:simona.dobra@apia.org.ro
mailto:apia.gorj@apia.org.ro
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participare – LIMBA ROMANA 

IV.3.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta : 30 DE ZILE  

V. PREZENTAREA OFERTEI  

V.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea tehnica prin care se obliga sa faca dovada conformitatii serviciilor 

care urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica trebuie sa contina:  

- elementele propunerii tehnice detaliat si complet conform caietului de  sarcini; 

- un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Caietul de Sarcini, prin care sa se 

demonstreze corespondenta serviciilor prezentate in propunerea tehnica, cu specificatiile respective. 

In cazul in care propunerea tehnica nu respecta cerintele solicitate prin caietul de sarcini, comisia de evaluare 

are dreptul de a o respingere ca fiind considerata neconforma.  

V.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

 

Formular de oferta - formularul  6 si centralizatorul preturilor detaliat. 

- Preţul oferit trebuie să fie exprimat în lei, fara TVA. Se va mentiona daca prestatorul este sau nu platitor 

de TVA. 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate, 

trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de 

către acesta. 

 

V.3. Modul de prezentare a ofertei ) 

1. Numarul de exemplare: 1 (unul) 

2. Modul de prezentare a documentelor care însotesc oferta: 

Oferta se va depune la sediul Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Gorj în 

plic sigilat si stampilat, pe care se va mentiona: 

„Oferta pentru achizitia de servicii de curatenie si intretinere birouri” , 

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 07.07.2016, ora  13.10 

Plicul va contine în interior: 

- documente de calificare;  

- propunere tehnica; 

- propunere financiara.     

Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi 

deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întarziata.                                        

Documentele trebuie sa fie semnate pe fiecare pagina de catre reprezentantul autorizat sa angajeze 

ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens 

documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Documentele 

prezentate in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre ofertant. 

Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al 

documentelor prezentate  

Pe langa documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnica si cea financiara solicitate se vor 

prezenta si urmatoarele documente: 

a) Scrisoarea de înaintare  
 Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de înaintare în  conformitate cu modelul  prevazut  în 

formularul  1 
b) Împuternicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea 

de deschidere a ofertelor. 

3. Nu se accepta oferte alternative. 

4. Neprezentarea propunerii tehnice si / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 

VI. MODUL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 

VI.1. Contestatii Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 1 

(una) zile de la comunicarea rezultatului, la sediul 

Centrul Judeţean  Apia Gorj, unde vor fi soluţionate în 

termen de 1 zi de la primirea acestora. 
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Se aproba, 

Director executiv, 

          Constantin Negrea 

CAIET  DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de sarcini stabileste si defineste obiectul serviciilor de curatenie şi întreţinere,  precum si 

descrierea detaliata a activitatilor ce se vor executa  

 

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢII 

Servicii de curatenie si intretinere in sediile Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul 

Judetean Gorj,  cod CPV 90910000-9; 90919200-4 
 

Operatiunile si frecventele lor de derulare, precum si cantitatile de materiale consumabile sunt considerate de 

catre autoritatea contractanta ca fiind minimale si obligatoriu de respectat pentru asigurarea unui nivel calitativ al 

prestatiei care sa corespunda reprezentativitatii institutiei. 

 

DESTINATIA FINALA A SERVICIILOR 

 

Intretinerea si curatenia se vor efectua in urmatoarele spatii -   

 Centrul Judetean Gorj – Tg-Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.92 

 Centrul Local Tirgu-Jiu – Tirgu-Jiu, Localitatea Componenta Barsesti, nr. 2A, 

 Centrul Local Tirgu-Carbunesti – Tirgu-Carbunesti, str. Blahnitei, nr. 11 

 Centrul Local Novaci – Novaci, str. Eroilor, nr. 58A 

 Centrul Local Motru – Motru, str. Bradului, nr.2A 

Programul de lucru al instituţiei – luni-vineri,  8:00 – 16:00 

 

DATE INFORMATIVE IN VEDEREA FORMULARII OFERTEI 
Nr. 

crt. 

 

Informatii generale 

Centrul 

judetean Gorj 

CL 

Tg-

Jiu 

CL Tg-Carbunesti CL 

Motru 

CL 

Novaci 

Total 

1 Total suprafaţă locativă 

interioară , din care: 

755,27 155 285.75 132.25 219 =1547.27 

 

2 -  încăperi acoperite cu 

mochetă 

531.97 40 111.57 - 84 767.54 

3 - încăperi acoperite cu 

parchet 

- 40 - 25.50 - 65.50 

4 - încăperi acoperite cu 

mozaic (arhiva, magazii 

materiale) 

- 35 - - 50 85 

 - încăperi acoperite cu 

linoleum 

- - - 56.94 - 56.94 

5 - dependinte (holuri, scari 

interioare si exterioare, 

grupuri sanitare) acoperite 

cu gresie, mozaic, granit 

223.3 40 47.85, din care:  

Gresie 72.95 mp 

Linoleum 25.8 mp 

49.81, 

din care 

14 mp 

linoleum. 

86 446.96 

6 Cabine tip W.C.   5 2 7 1 3 18 

7 Chiuvete tip lavoar din 

porţelan industrial 

5 2 5 1 6 19 

8 Total suprafaţă vitrată 126.36 35 23 4.2 35 191.56 
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(geam sticlă) 

9 Total număr de persoane 

cu acces permanent  

54 15 12 8 8 97 

 

Nota: Suprafetele orizontale din tabel se reduc cu aproximativ 15-20%, deoarece spatiile sunt ocupate cu 

mobilierul de birou care nu poate fi deplasat in vederea efectuarii curateniei integrale. 

Important: Schitele spatiilor sunt anexate caietului de sarcini, insa, in vederea formularii unei oferte certe, 

recomandam ofertantilor sa viziteze sediile ce vor face obiectul contractului, cu instiitarea prealabila a 

autoritatii contractante. In acest sens, autoritatea contractanta va organiza o vizita in teren, in data de 

04.07.2016, ora 14.00. operatorii economici interesati, isi vor declara intentia de a vizita amplasamentele printr-o 

comunicare scrisa catre institutie la fax. 0353-814276 sau la email: apia.gorj@apia.org.ro sau 

simona.dobra@apia.org.ro, cu cel putin 2 ore inainte, cu mentiunea persoanelor care vor participa la vizita. 

 

DURATA CONTRACTULUI 

 

Serviciile de curatenie  şi întreţinere vor fi prestate până la  31 decembrie 2016, cu posibilitatea de a prelungi cu 

maximum 4 luni durata de valabilitate a contractului de servicii, prin act adiţional, daca serviciile sunt prestate 

corespunzator cerintelor si daca exista fonduri ce pot fi disponibilizate in acest sens,  in conformitate cu 

prevederile art 165 din  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice. 

De asemenea, autoritatea contractanta prevede posibilitatea de a notifica prestatorul de servicii cu 30 de zile 

inainte, in legatura cu necesitatea obiectiva de a rezilia contractul sau de a reducere la minimum serviciile 

prestate,  daca vor aparea alte prioritati si va fi necesara o realocare bugetara, cu afectarea partiala a bugetului 

pentru servicii de curatenie. 

TIPURI DE SERVICII DE CURATENIE 

 

Se vor executa in spatiile apartinand autoritatii contractante si constau in doua tipuri de servicii de “Curatenie” 

si anume :  

a) Curatenia Generala se efectueaza semestrial si consta in urmatoarele operatiuni: 

1. Curatarea profesionala mecanica prin metode specifice (aspirare/ spalare cu solutii profesionale /uscarea 

pe loc) a mochetelor; 

2. Curăţarea chimică a jaluzelelor verticale din material textil  (in functie de suprafetele vitrate ale fiecarui 

spatiu); 

1. Spalarea cu solutii detergent specific a usilor, tamplariei usilor si ferestrelor, mobilierului, balustradelor  

de la scari si a tuturor suprafetelor acoperite cu faianta, gresie,  marmura, etc.; 

3. Curatarea cu laveta umeda, la exterior, a corpurilor de iluminat, tablourilor, etc; 

4. Curatarea prafului de pe elementele ornamentale ale peretilor si tavanelor. 

La nivelul Centrului Judetean Gorj al APIA, data efectuarii curateniei generale in primul semestru din 

derularea contractului, se va stabili de comun acord cu autoritatea contractanta, dupa finalizarea lucarilor de 

igienizare (reparatii tencuieli interoare si zugravire pereti) ce vor avea loc in sediul institutiei in luna iulie 2016. 

 

b) Curatenia Curenta se executa astfel: 

 DOUA ZILE PE SAPTAMANA (Luni si miercuri) -  in intervalul orar 8:00-16:00 si consta in 

urmatoarele operatiuni: 

1. aspirarea spatiilor libere (pe care nu este amplasat mobilier de birou) din incaperi,  

2. spalarea holurilor, a casei scarilor si a scarilor exterioare (de la intrarea in institutie), 

3. curatare pete aparute accidental pe pardoseli / mochete, 

4. stergerea cu laveta umezita cu solutii specifice si apoi cu laveta uscata a birourilor, meselor, scaunelor, 

dulapurilor, pervazurilor, etc.; 

5. ştergerea aparaturii de birou (P.C., fax, copiatoare) cu soluţii specifice; 

6. aerisirea si odorizarea incaperilor si holurilor. 

 ZILNIC in intervalul orar 8:00-16:00 si consta in urmatoarele operatiuni: 

mailto:apia.gorj@apia.org.ro
mailto:simona.dobra@apia.org.ro
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1. spalarea si dezinfectarea bailor  si a vaselor de WC la interior si la exterior si a tuturor partilor 

componente ale bailor si cabinelor de WC;  

2. golirea cosurilor si inlocuirea sacilor menajeri (cand e cazul), golirea şi spălarea scrumierelor, pentru 

locurile special amenajate în acest sens; 

a. curatarea zapezii si a ghetii la intrarea principala a institutiei  - scarile exterioare (atunci cand e cazul). 

Nota: In saptamana in care se presteaza serviciile de curatenie generala semestriala, nu vor mai fi efectuate 

alte servicii de curatenie curenta saptamanala, decat cele zilnice. Practic ziua de curatenie generala va fi 

compensata cu 2 zile de curatenie curenta saptamanala. 

Operatiunile mentionate se vor derula intre orele 8,00 – 16,00  in asa fel incat sa nu afecteze programul 

de lucru al salariatilor din cadrul APIA – C.J.Gorj. 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

 

1. PERSONALUL UTILIZAT 

 Dupa semnarea contractului, prestatorul va prezenta lista nominala a  personalului  folosit in prestarea 

serviciilor care fac obiectul achizitiei, cu obligaţia de a dovedi calificarea sau experienta personalului 

respectiv; 

 De asemenea, prestatorul va prezenta o declaratie  din  care sa reiasa ca personalul folosit in efectuarea 

prestatiei este angajat legal si  nu prezinta  antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie; 

 Prestatorul va asigura instruirea personalului în ceea ce privește gestionarea deșeurilor prin colectarea 

selectivă a acestora, conform Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile 

publice, precum și alte aspecte cu privire la sănătate, siguranță și protecția mediului, personalul urmand 

a efectua serviciile de curățenie cu colectarea și depozitare deșeurilor în mod selectiv.  

 Personalul va putea fi inlocuit de catre prestator numai dupa informarea prealabila, in scris, a 

beneficiarului, privind datele de identificare si indeplinirea conditiilor initiale pentru  cei nou-veniti; 

 prestatorul va interzice angajaţilor săi utilizarea  informaţiilor şi documentelor la care vor avea acces în 

perioada efectuării serviciilor; 

 tinuta lucratorilor care participa la curatenie şi întreţinere trebuie sa fie in permanenta decenta si curata 

- uniforme cu ecuson prevazute cu numele, prenumele si denumirea societatii la care sunt angajati; 

 personalul de curatenie şi întreţinere trebuie sa se comporte si sa vorbeasca civilizat, sa nu deranjeze 

personalul APIA Gorj, respectiv fermierii si vizitatorii; 

 intregul personal care presteaza serviciile va fi examinat periodic de catre organele specializate ale 

prestatorului in ceea ce priveste asistenta medicala, potrivit normelor sanitare in vigoare,  va fi instruit 

in vederea   prevenirii si stingerii incendiilor (PSI), precum si profesional privind securitatea si 

sanatatea in munca (conventia SSM). 

 Eventualele deteriorari produse in institutie si apărute din vina personalului prestatorului in timpul 

efectuarii serviciilor de curatenie  in spatiile ce fac obiectul contractului,vor fi remediate de catre 

prestator, gratuit. 

 

2. MATERIALELE UTLIZATE 

 materiale şi tehnologii folosite vor fi in conformitate cu normele sanitare in vigoare si respecta 

standardele de protectie a mediului conform cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau 

internationale in domeniu; 

 produsele pentru care normele in vigoare prevad obligativitatea omologarii tehnice, vor fi utilizate 

numai dupa obtinerea documentelor de certificare, iar autoritatea contractanta va fi notificata asupra 

utilizarii acestora; 

 Se considera util ca prestatorul sa detina si sa utilizeze în activitatea sa un minimum de echipamente 

profesionale, ce vor fi utilizate în scopul realizarii obiectului contractului pentru întretinerea curateniei 

si efectuarea operatiunilor de curateniere (de exemplu, masina monodisc cu generator de spuma pentru 

curatare uscata mochete; aspirator injectie- extractie pentru spalare mochete, cu filtrare prin apa; 

aspirator profesional cu nivel scazut de zgomot <58dB.), cu consumabile proprii, precum si alte obiecte 

necesare realizarii prestatiei (lavete, galeti, mop, maturi, etc.); 

 aparatura folosita pentru efectuarea operatiunilor de curatenie va respecta normele privind siguranta in 

exploatare si trebuie sa asigure aspirarea si curatarea fara sa produca dispersia prafului in spatii, 
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Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de servicii dintre acesta 

si achizitor, in conformitate cu prevederile legale, achizitorul putand cere  rezilierea contractului. 

 

3. Asigurarea masurilor de protectia muncii 
Societatea prestatoare este responsabila cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii pentru personalul 

prestator si totodata este pe deplin raspunzatoare de efectele pe care le-ar putea produce utilizarea materialelor 

folosite in efectuarea prestatiei. 

 

Menţiune: prestatorul va depune odată cu oferta şi lista cu produsele  utilizate  pentru prestarea serviciilor 

solicitate de autoritatea contractantă, precum si o declaratie pe propria raspundere privind certificarea calitatii 

conform cerintelor autoritatii ocntractante, insotita de documente doveditoare in acest sens. 

 

4. Se va prezenta o DESCRIERE detaliata a metodologiei  si/sau a planului de lucru conceput pentru 

prestarea serviciilor: 

 -activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea 

contractului; 

 - graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective; 

 -alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii 

tehnice. 

 

CONDITII DE CALITATE , VERIFICARI CALITATIVE 
 

Constatarea calitatii serviciilor de curatenie şi întreţinere se va face periodic de catre responsabilii desemnati de 

catre autoritatea contractanta sau la sesizarea celorlalti functionari ai institutiei. 

Calitatea serviciilor de curatenie şi întreţinere descrise in prezentul caiet de sarcini se va verifica : 

a) prin sondaj, in timpul lucrului, de catre prestator si achizitor, respectiv de personalul de conducere al 

acestora; 

b) zilnic, de catre prestator / achizitor sau  prin responsabilii de contract.  

Modalitatile de recuperare a eventualelor daune de catre parti, vor fi prevazute in contractul de servicii. 

NOTĂ:  Se solicită executarea unei curăţenii profesionale și asigurarea unei prestaţii de calitate.  Pentru 

menținerea standardelor de curățenie, achizitorul stabilește următoarele reguli: 

- la 5 sesizări/reclamaţii scrise ale angajaţilor A.P.I.A., ca beneficiari direcți ai serviciilor de curățenie, 

confirmate de responsabilul cu urmărirea contractului, în ceea ce privește neîndeplinirea sau îndeplinirea 

defectuoasă a serviciilor de curățenie, firma va fi notificata asupra neregulilor; 

- la două notificări in sensul celor prezentate anterior, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul, 

fără a plăti daune prestatorului, contractul fiind desfăcut de drept, fără punerea în întârziere şi fără orice altă 

formalitate prealabilă. 

ALTE CONDITII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
 

Instruirea profesionala privind securitatea si sanatatea in munca (conventia SSM si PSI) si prevenirea si stingerea 

incendiilor se va face de catre prestator pentru angajatii sai si pe cheltuiala acestuia.  

Inventarul spatiilor pentru care se efectueaza operatiile de curatenie şi întreţinere ramine in evidenta 

achizitorului, insa eventualele degradari ce apar in timpul curateniei, din vina exclusiva a prestatorului  sunt 

suportate de catre prestator . 

Prestatorul va suporta toate amenzile si penalitatile  de la organele abilitate ( Protectia consumatorului, Mediului, 

ISU etc.), precum si eventualele accidente ale personalului APIA sau ale fermierilor / vizitatorilor, datorate 

activitatii de curatenie si intretinere. 

Nerealizarea prestatiilor la parametrii stabiliti prin contract si caietul de sarcini, atrage dupa sine rezilierea de 

drept a contractului. 

Achizitorul va asigura accesul la  retelele de utilitati  necesare activitatii de curatenie si intretinere. 

Prestatorul va trebui sa prezinte documentele de omologare sau certificate de la organele abilitate pentru 

serviciile prestate. 



 10 

Ofertantul va trebui sa respecte obligatiile legale in vigoare privind salarizarea personalului implicat in derularea 

contractului, respectiv Codul Muncii. 

 

MODALITATI DE PLATA: plata serviciilor se va face cu ordin de plata, in termen de 30 (treizeci) zile da la 

primirea documentelor emise de prestator (factura fiscala) si a proceselor - verbale de receptie a serviciilor 

lunare. 

 

Responsabil achizitii publice 

Simona Dobra 
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IV.FORMULARE  

 

Formular nr.1 

 

 

OFERTANTUL    Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

______________________    Nr. _________ / __ . __ . _____ 

(denumirea/numele) 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre _______________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  

                            ________________________________________ 

                                (denumirea contractului de achizitie publica)     

     

noi ____________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: 

         (denumirea/numele ofertantului) 

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original: 

a) oferta; 

b) documentele care insotesc oferta. 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

Data completarii __ . __ . _________ 

 

Cu stima, 

 

Operator economic, 

 

   ___________________ 

      (semnatura autorizata) 
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Formularul nr.2 

 

Operator economic  _____________________  

(denumirea/numele)  

Nr._______/_________  

 

 

DECLARAŢIE  

privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

 

Subsemnatul, …………..… reprezentant împuternicit al ..................................................., cu sediul in localitatea 

……….....................…..…str………….................…nr. .…jud. …………..…, sub sancţiunea excluderii din 

procedura pentru atribuirea contractului de prestari servicii  având ca obiect servicii de curatenie si intretinere 

birouri, cod CPV 90910000-9; 90919200-4, organizata in cadrul APIA - Centrul Judetean Gorj,  pentru anul 

2016, din data de …………………(zi/luna/an), şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar 

pe propria răspundere ca  

Nu ma aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost 

condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unui grup 

infractional, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani, pentru acte de terorism, infractiuni impotriva 

intereselor financiare ale UE, traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile. 

 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

 

     Data completării .............                                                          Operator economic, 

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

                                                                            (nume, semnatura autorizata si stampila) 
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Formularul  3 

Operator Economic 

.......................... (denumirea) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 DIN L.98/2016 

 

Subsemnatul, ..................................................... reprezentant împuternicit al .............................. 

(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ............................ (se menţionează  procedura) pentru atribuirea 

contractului având ca obiect .................. cod     COD CPV ............., organizată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură Centrul Judetean........... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere 

că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 

respectiv: 
a) Nu am a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016,; 

    b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

    c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă 

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti 

sau a unei autorităţi administrative; 

    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 

operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în 

cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

    e) nu ma aflu află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 

această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

    f) nu am avut participare anterioară la pregătirea procedurii de atribuire; 

    g) operatorul economic  nu şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul 

unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune 

încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-

interese sau alte sancţiuni comparabile; 

    h) operatorul economic nu s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 

solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii 

criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte 

documentele justificative solicitate; 

    i) operatorul economic nu a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 

contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 

procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator 

economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul 

operator economic. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului                         .................................................... 

Capacitate de semnătură            ..................................................... 

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

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta 

declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau 

legal. 

 

*) pentru terţ/terţi susţinător(i) declaraţia se limitează la art.181  lit.a,c
1
și d  
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Formularul  4 

 

 

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

 

 

Subsemnatul ........................................................, reprezentant împuternicit al ....................................... 

(denumirea și datele de identificare ale operatorului economic),  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile 

prevăzute la art. 59-60din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

declar pe proprie răspundere, că nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de 

conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute in Legea 

98/2016 – Capitolul II – Sectiunea a IV -a, cu persoanele care deţin funcţii de decizie în APIA Centrul Judetean 

Gorj in ceea ce priveste achizitia de servicii de curatenie si intretinere birouri. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 

doveditoare de care dispun. 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei 

alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 

ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare 

de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă» 

 

     Data completării .............                                                          Operator economic, 

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

                                                                                                                                                                                 

(nume, semnatura autorizata si stampila)                . 
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Formular nr. 5 

 

    Operator economic, 

  

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

INFORMATII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

    Fax: 

    Telex: 

    E-mail: 

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________________ 

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________ 

       (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________ 

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

_______________________________________________________________________________ 

Anul   Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala 

      la 31 decembrie                                                la 31 decembrie 

                     (mii lei)                                                       (echivalent euro) 

_______________________________________________________________________________ 

1.    2013 

_______________________________________________________________________________ 

2.    2014 

_______________________________________________________________________________ 

3.    2015 

_______________________________________________________________________________ 

Media anuala: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

         Operator economic, 

  ______________ 

(semnatura autorizata) 
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Formular nr. 6 

 OPERATORUL ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de curatenie si 

intretinere birouri pentru 5 sedii ala APIA Centrul Judetean Gorj,      pentru suma de 

_________________________ lei (suma in litere si in cifre) 

platibila dupa receptia lunara a serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de 

_________________________.                                                            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 

graficul de timp anexat. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 

_____________________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

        (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca: 

     _    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 

in mod clar "alternativa"; 

     _ 

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o 

puteti primi. 

 

Centralizator preturi  

 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu  Pret 

unitar / 7 

locatii/ 

luna 

Cantitate / perioada Pret total 

 

1 Prestari servicii / 

luna 

  6 luni in 2016 6 luni * tarif lunar = 

 Total contract     

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

                        (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________.                                                       

(denumirea/numele operatorului economic) 
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  

 

Curatenie si intretinere  birouri pentru APIA Gorj 

    

nr. …..   din  …………… 

 

 1. Părţi contractante 

 

     Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, CENTRUL JUDEŢEAN GORJ cu sediul în  

bulevardul ECATERINA TEODOROIU, NR.92, TG-JIU, GORJ, tel. 0253-213035, fax: 0353-814276, cod 

fiscal 20793792, cont trezorerie  RO30TREZ23A835000200130X deschis la TREZORERIA 

MUNICIPIULUI TARGU-JIU, reprezentată prin Dl. Constantin NEGREA  - director executiv,  

în calitate de achizitor 

 

şi 

  

…………………., cu sediul in ……………., str. ………….., nr……….., telefon/fax …………, număr de 

înmatriculare ………….., cod fiscal …………, cont IBAN ……., deschis la ……………., reprezentată legal 

prin dl. ………………, având functia  de administrator, 

în calitate de prestator, pe de altă parte. 

 

a intervenit prezentul contract privind prestarea de servicii de curatenie si intretinere birouri 

 

2. Definiţii  

 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract – actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate 

contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator.  

b.achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c.preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d.servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e.forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice 

alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci 

enunt/iativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod 

diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

    4. Obiectul contractului 

    4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de curatenie si intretinere birouri pentru 5  sedii ale Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură GORJ, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

    4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de 

curatenie si intretinere birouri pentru sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Gorj: Centrul 
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Judetean Gorj, Centrul Local Targu-Jiu, , Centrul Local Targu-Carbunesti, Centrul Local Motru, 

Centrul Local Novaci. 

 

5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ………  lei, 

la care se adauga  ……….. lei ,TVA aferent. 

5.2- Valoarea tarifului lunar este de ………. lei, fara TVA,. 

5.4 - Valoarea contractului a fost calculată pentru perioada 01.07.2016-31.12.2016. 

 

6. Durata contractului 

6.1 - Durata prezentului contract este de … luni, intrand in vigoare la data de ……….. 

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  31.12.2016. 

6.3 - Părţile contractante prevăd posibilitatea prelungirii duratei contractului de servicii pana la 30.04.2017, în 

condiţiile în care vor exista resurse financiare alocate cu această destinaţie, prin încheierea unui act adiţional. 

 

7. Documentele contractului 

7.1 Documentele care însoţesc contractul, sunt: 

 oferta tehnica  

 oferta financiara  

 caietul de sarcini 

7.2 – Documentele prevazute la punctul 7.1 se constituie anexa la contract si fac parte integranta din acesta. 

 

    8. Obligatiile prestatorului 
     8.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada convenita si 

in conformitate cu obligatiile asumate. 

    8.2.– Prestatorul se obligă să asigure resursele umane, materialele si echipamentul necesare indeplinirii 

prezentului contract. 

    8.3. – Prestatorul se obligă să respecte intocmai cerintele impuse in caietul de sarcini, anexa la contract. 

    8.4 – Prestatorul răspunde, în conditiile legii  pentru prejudiciile cauzate din culpa proprie, prin neinterventia 

la timp . 

8.5 - Prestatorul se obligă să garanteze si sa pastreze confidentialitatea asupra datelor legate de activitatea 

achizitorului. 

 

 

    9.  Obligaţiile achizitorului 

    9.1. – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 

    9.2. – Achizitorul va pune la dispozitia prestatorului orice informatii sau elemente necesare pentru indeplinirea 

de catre prestator  a contractului. 

     

    10. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare 

    10.1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data de ................ 

    10.2. - Serviciile prestate in baza contractului se finalizeaza la termenul convenit de parti in contract. 

    10.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului achizitorul nu respecta termenele de plata, acesta are 

obligatia de a notifica, in timp util, prestatorului, modificarea datei de efectuare a platilor. Modificarea datei de 

efectuare a platilor se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

    10.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei privind forţa majoră şi în afara cazului in care prestatorul este de acord 

cu o prelungire conform clauzei 10.3, o intarziere in efectuarea platilor dă dreptul prestatorului de a solicita 

penalitati achizitorului potrivit prevederilor clauzei 15. 

 

 

   11. Modalitati de plata 

   11.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua  plata facturilor prestatorului, in termen de 30 de zile de la 

emiterea facturii. 
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    11.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 

11.1, şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 15.2., acesta din urmă are dreptul 

de a sista  prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor 

în cel mai scurt timp posibil. 

 

12. Actualizarea pretului contractului 

12.1 Pentru serviciile prestate, pretul este ferm pe toata durata desfasurarii contractului si nu poate fi 

ajustat. 

 

    Clauze specifice 

 

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 

13.1-(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru 

contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract.   

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 

convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 

şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

13.3 serviciile de curatenie si intretinere birouri se vor realiza conform precizarilor din caietul de sarcini si din 

propunerea tehnica urmatoarele 5 (cinci) spatii: 

1. Centrul Judetean APIA Gorj ( Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.92, Tg-Jiu)  

2. Centrul Local  Targu-Jiu (Str. Localitatea Componenta Barsesti, nr.2A, Targu-Jiu ) 

3. Centrul Local Targu-Carbunesti (Str.Blahnitei, nr.11, Tg-Carbunesti) 

4. Centrul Local Novaci(Str. Eroilor, nr.58A, Novaci) 

5. Centrul Local Motru (str. Bradului, nr.2A, Motru) 

 

14. Amendamente 

    14.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adiţional în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale 

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

 

        15. Penalitati, daune-interese 

    15.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste să isi indeplinească obligatiile asumate 

prin contract, achizitorul are dreptul la despagubiri pentru prejudiciile cauzate din culpa prestatorului si are 

drepul de a deduce din pretul contractului, o suma echivalenta cu valoarea serviciilor neefectuate, pana la 

indeplinirea efectiva a aobligatiilor. Contravaloarea se va retine din valoarea facturilor urmatoare. 

    15.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15  zile de la expirarea perioadei 

prevazute la clauza 11.1, acesta are obligatia de a plati, la solicitarea prestatorului, ca penalitati, o suma 

echivalenta cu 0,1%/zi  din valoarea facturii neachitate in termen. 

    

 16. Rezilierea contractului 

    16.1. – În cazul în care una din parţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, prezentul 

contract încetează, fără să fie necesară punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă. În acest caz, 

partea lezată este îndreptăţită să solicite şi plata de daune interese. 

    16.2. – În cazul în care achizitorul constată o deficienţă în îndeplinirea atribuţiilor prestatorului impuse prin 

caietul de sarcini anexa la prezentul contract, contractul poate fi reziliat la iniţiativa achizitorului. 

    16.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la 

aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara 

interesului public. 
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    16.4. - În cazul prevazut la clauza 16.3 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare 

pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

     

    17. Cesiunea 

    17.1. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în 

sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

 

    18. Forţa majoră 

    18.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

    18.2. - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

    18.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

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

complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 

    18.5.  Dacă forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte 

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

sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

    19. Solutionarea litigiilor 

    19.1.  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. 

    19.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reusesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către 

instanţele judecătoreşti din Romania. 

 

      20. Limba care guverneaza contractul 

      20.1.  Limba care guvernează contractul este limba romana. 

 

     21. Comunicari 

     21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 

în scris. 

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

    21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

  

       22. Legea aplicabilă contractului 

   22.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

     Părţile au înţeles să încheie azi, .................,  prezentul contract în doua exemplare originale, cate unul pentru 

prestator si pentru achizitor.             

  

  ACHIZITOR,                  PRESTATOR, 

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

 

 

 


