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Nr.3045/23.11.2012

ANUNT

DE PARTICIPARE

LA ACHIZITIE DIRECTA CONTRACT SERVICII

pentru achizitie directa
pentru realizarea planului de monitorizare ~i a
documentatiei-suport pentru proiectul "Reducerea activitatilor
neconforme ~i gestionarea riscurilor In Parcul Natural Comana",
Cod SMIS-CSNR: 36299

1. Autoritate

contractanta:

2. Tipul achizitiei:

RNP ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA RA

furnizare

Nr.
crt.

Denumire

Cod CPV

U.M

1

Intocmire plan de
monitorizare
~i a
documenta~ieisuport

90713000-8

serviciu

Pre~ul unitar
estimat fara TV A

Cantit

1

62.350,00

Valoare totala
estimata fara
TVA

62.350,00
62.350,00

TOTAL

3. Procedura de achizitie
conform O.U. 341 2006: achizitie,
,
4. Obiectul achizitiei:
5. VaLoarea estimata

directa

servicii
a achizitiei:

6. Termenul de depunere a ofertelor:

62.350,00 lei fara TVA
04 decembrie

2012, ora 1600

Informatii
suplimentare
se potdecembrie
obtine la RNP ROMSILVA - ADMINISTRATIA
PARCULUI NATURAL COMANA RA, cu sediul In Comana, strada Gellu Naum, nr. 608, judetul
Giurgiu, telefon: 0246 283003, fax: 0246 283003, e-mail: comanaparc@comanaparc.ro.

D IRE C TOR,

dr. ing. Vale

rigore

ing. Constanti

.

I ,
\

\

\

/
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.
str. Gellu Naum, nr. 608, (omana, judei Giurgiu
cod po~tal 087055, tel/fax: 0246283 003, www.comanaparc.ro
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Nr.2813/05.11.2012

CAIET DE SARCINI
pentru achizitie directa
de servicii pentru realizarea planului de monitorizare ~i a
documentatiei-suport pentru proiectul "Reducerea activitatilor
neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana",
Cod SMIS-CSNR:36299
1. Denumjrea contractuluj:
Contract de servjcjj pentru realizarea planuluj de
monitorizare
~i a documentatiei-suport
2. Ordonatorul
principal
de credite:
RNP ROMSILVA - ADMINISTRATIA
PARCULUI
NATURAL COMANA RA

3. Autoritatea

contractanta:

RNP ROMSILVA

- ADMINISTRATIA

PARCULUI

NATURAL

COMANA RA

4.
5.
6.
7.

Amplasament: comuna (omana, judetul Giurgiu
Cod CPV: 90713000-8
Va(oarea estimata tara TVA: 62.350, 00 lei
Termenu( de depunere a oterte(or: 04.decembrie 2012, ora 16,00

Tn cadrul Programului Operational Sectorial "Mediu" 2007 - 2013, Axa prioritara 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, domeniul
major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii
~i a planurilor de management pentru
protejarea biodiversitatii ~i rete lei Natura 2000, RNP ROMSILVA- ADMINISTRATIA PAR(ULUI
NATURAL (OMANA RA, In calitate de Beneficiar, a lncheiat cu Ministerul Mediului, In
calitate de Autoritate de Management, (ontractul de Finantare nr. 129866 din 03.07.2012,
care are ca obiect acordarea finantarii
nerambursabile pentru proiectul "Reducerea
activitatilor neconforme ~i gestionarea riscurilor In Parcul Natural (omana", cod SMIS-CSNR
36299.
Se solicita furnizarea urmatoarele

servicii:

Nr.
crt.

Denumire

Cod CPV

U.M

1

Intocmire plan de monitorizare
~i a documentatiei·suport

90713000-8

serviciu

Cantit

TOTAL

1

Pretul
unitar
estimat fara
TVA

62.350, 00

Valoare
totala
estimata
fara TVA

62.350, 00
62.350,00

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA

ADMINISTRATIA PAR(ULUI NATURAL (OMANA R.A.
str. Geltu Naum, nr. 608, (omana, jude~ Giurgiu
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1. Denumirea contractu lui de servicii:
"intocmirea planului de monitorizare ~i a documentatiei - suport aferenta acestuia
pentru habitatele ~i speciile de interes comunitar/national
(inclusiv a pasarilor
migratoare) din Parcul Natural (omana"
2. Specificatti

tehnice:

Planul de monitorizare va identifica 0 serie de actiuni, metode de lucru,
amplasamente, necesar logistic ~i uman, pentru a realiza monitorizarea a doua specii ~i a
unui habitat de importanta comunitaral nationala din Parcul Natural (omana.
Speciile monitorizate vor fi Aythya nyroca ~i Carex acuta
Habitatul
sarmatice"

monitorizat

va fi "Pajj~tj

~j

mla~tjnj

saraturate,

panonice

~j

pont-

Pentru fundamentarea planificarii activitatii de monitorizare se vor colecta, verifica
~i analiza date privind suprafata, populatia, distributia, evolutia, starea de conservare a
speciilor ~i habitatului vizat, pe tot cuprinsul ariei protejate.
Aceasta activitate are ca scop initierea colectarii date lor de inventariere, evaluare a
starii de conservare, programarea ~i planificarea pe baza unei dimensionari corecte a
necesarului ~i In final elaborarea corespunzatoare a planului de monitorizare pentru
speciile de fauna ~i flora de interes comunitar ~i national ~i pentru habitatul vizat,
existente In cadrul Parcului Natural Comana.
Totodata va fi realizata ~i harta In format GIS a speciilor de fauna, flora ~i a
habitatului monitorizat, care va cuprinde arealul de raspandire dar ~i localizarea exacta a
acestora pe cuprinsul ariei naturale protejate.
Aqiunile de monitorizare In vederea lntocmirii planului ~i a documentatiei suport
trebuie realizate prin deplasari In teren, examinari ~i analize la fata locului a speciilor ~i
habitatului de catre speciali~ti In domeniile: botanica, ornitologie, ecologia comunitatilor
vegetale, lntocmire ~i gestionare baze de date, analiza datelor ecologice, GIS, etc.
Monitorizarea
se va desfa~ura pe parcursul a 22 de luni. Dupa terminarea
investigatiilor pe teren, se vor analiza ~i prelucra toate datele de intrare In inventar ~i vor
formula inventarul ca atare.
Locatia: Aceasta activitate se va desfa~ura In cadrul Parcului Natural Comana ~i la
sediul firmei ce va fi contractante a acestei activitati.
REGIA NATIONALA A pAOURILOR - ROMSILVA

ADMINISTRATIA PAR(ULUI NATURAL (OMANA R.A.
str. Gellu Naum, nr. 608, (omana, jude~ Giurgiu
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incluzand minim urmatoarele capitole:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizarea planului de monitorizare
Metode folosite
Date util izate
Identificarea amenintarilor la adresa biodiversitatii
Intrebari la care Plan'ul de monitorizare sa raspun'da
Selectarea indicatorilor
7. Structura standard a Protocoalelor de monitorizare
B. Recomandari
9. Anexe
10. Documente suport

Planul de monitorizare va contine ca ~i anexe harta GIS, lista de masuri de
conservare identificate ~i trei protocoale de monitorizare dupa cum urmeaza:
•

Protocol de monitorizare

Paji~ti ~i mLa~tini saraturate,

1 - monitorizarea

habitatului

2 - monitorizarea
3 - monitorizarea

speciei Aythya nyroca
speciei Carex acuta

panonice ~i pont-sarmatice
•
•

Protocol de monitorizare
Protocol de monitorizare

Protocoalele de monitorizare

vor aborda urmatoarele aspecte:

E~antionare
• Distributia ~i seleqia suprafetelor de proba/zonelor pentru monitorizare
• Dimensiunea suprafetelor de proba Izonelor pentru monitorizare
• Numarul ~i localizarea/marcarea
suprafetelor de proba/zonelor In teren
Colectare a date lor
• Informatii detaliate despre natura ~i modul de colectare a datelor
• Formatul de colectare a datelor
• Asigurarea calitatii ~i mecanisme de standardizare
• Frecventa ~i sincronizarea monitorizarii
Managementul

~i analiza date lor

• Stocarea ~i managementul datelor
• Analiza date lor
• Modalitatea de prezentare a rezultatelor

responsabilului cu managementul situ lui

REGIA NATIONALA A pAOURILOR - ROMSILVA

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.
str. Gellu Naum, nr. 608, Comana, judet Giurgiu
cod po~tal 087055, tel/fax: 0246 283 003, www.comanaparc.ro
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Alocarea resurselor necesare monitorizarii
• Personal implicat
• ResurseleI echipamentul necesar

Fi~a pentru monitorizarea suprafe~elor ~i a starii de conservare a a speciei Ihabitatului
In teren
Rezultate a~teptate (cuantificate):
• 1 plan de monitorizare ~i 1 documentatie-suport care va constitui capitol al planului
• lista de masuri de conservare pentru habitatul "Paji~ti ~i mla~tini saraturate,
panonice ~i pont-sarmatice" ~i pentru cele doua specii, respectiv Aythya nyroca ~i
(arex acuta, anexata planului
• 3 protocoale de monitorizare In care vor fi descrise ~i detaliate metodele de urmat
In vederea monitorizarii speciilor ~i habitatelor de interes comunitar din cadrul
ariei naturale protejate precum ~i perioada de desfa~urare, periodicitatea
aqiunilor de monitorizare ~i indicatorii de monitorizat.
• 1 harta GIS a ariei naturale protejate cu raspandirea pe teritoriul parcului a
speciei/habitatului pentru care s-a stabilit a se realiza monitorizarea
Pentru asigurarea vizibilitatii
proiectului toate materialele vor avea aplicate pe
coperta sigla UE, sigla Guvernul Romaniei, sigla ~i logo-ul Programului Operational Sectorial
"Mediu" 2007 - 2013 ~i sigla Instrumente Structurale 2007-2013, toate acestea respectand
Manualul de identitate vizuala valabil la data Intocmirii documentelor ~i conform avizului
de identitate
vizuala emis de Autoritatea
de Management. (http://www. fonduriue.ro/identitate-vizuala/identitate-mediu),
precum ~i sigla RNP Romsilva ~i cea a
Administratiei Parcului Natural (omana, iar pe In interiorul copertii caseta tehnica.

3. (apacitatea

de exercitare a activita~ii profesionale:

Ofertantii participanti pot fi persoane fizice sau juridice Inregistrate fiscal In
Romania sau Uniunea Europeana, care detin experienta In cercetarea In domeniul
biodiversitatii, respectiv monitorizarea habitatelor ~i speciilor de flora ~i fauna cuprinse In
ariile protejate, etc.

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL (OMANA R.A.
str. Gellu Naum, nr. 608, (omana, jude~ Giurgiu
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*** *
*
*
*
*
*
***
UNIUNEA EUROPEANA

lnvestim in mediu. Credem in viitor

GUVERNUL ROMANIEI

"Reducerea

Proiect cofinantat

activita~ilor

neconforme ~i gestionarea
riscurilor
Cod SMIS-CSNR: 36299

din Fondul European de Dezvoltare

Instrumente Structurale
2007 - 2013
In Parcul Natural Comana"

Regionala prin Programul

Operational

Sectorial

Mediu

4. Capacitatea tehnica ~i/sau profesionala:
Experienta similara:
Ofertantul va face dovada ca a lncheiat cel putin 1 (un) contract de servicii similare
cu cel care face obiectul contractului, similitudinea limitandu-se la domeniul general al
biodiversitatii.
Tnacest sens se solicita:
• copie dupa contractul/ contractele doveditor / doveditoare ale experientei similare,
semnate si stampilate de catre ofertant, pe propria raspundere, pe fiecare pagina
cu menti~nea "conform cu originalul". Tncazul In care contractu I contine clauze de
confidentialitate,
care lmpiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa
prezinte paginile din contract din care sa reiasa obiectul contractu lui precum ~i
pagina finala cu semnaturi.
• 0 recomandare din partea beneficiarului
mentionat anterior - original sau copie
legalizata.
• lista cu personalul tehnic de specialitate la care se vor ata~a eV-urile expertilor
cheie, din care sa reiasa informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala ~i
calificarea necesare lndeplinirii contractului de servicii
5. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi compusa dintr-o descriere detaliata a serviciilor care se
vor executa, din care sa rezulte lndeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Se va
face descrierea succinta a modului de realizare a serviciilor solicitate. Ofertantul se obliga
sa realizeze contractulln conformitate cu toate reglementarile legale In vigoare.
6. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi exprimata In lei cu ~i fara TVA ~i nu va depa~i valoarea
estimata de 62.350 lei(fara TVA).
Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza.
Durata contractului va fi de 22 (douazeci ~i doua) luni, iar executarea contractu lui
lncepe de la data semnarii contractu lui.
Facturarea se va efectua In doua tran~e egale e~alonate astfel: prima tran~a In luna
a 11-a a contractu lui ~i ultima tran~a dupa lncheierea contractului, dupa predarea
produsului final catre achizitor. Plata se va efectua In termen de 30 de zile lucratoare de

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL (OMANA R.A.
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la data primirii facturii. Factura va fi emisa dupa receptia serviciului ~i aprobarea aplicatiei
de plata.
La receptia partiala/finala

se vor prezenta urmatoarele documente:

• aplicatia de plata
• dovada scriptica a 'intocmirii documentatiei de monitorizare 'in proportie de
minim 50% respectiv realizarea documentatiei solicitate in totalitate pentru
cazul platii finale.
Documente necesare pentru depunerea ofertelor:
• Oferta tehnica ~i financiara
• Certificatul de 'inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
• Declaratia
ofertantului ca nu se afla 'in nici una din situatiile
de excludere
,
,
prevazute la art. 180 ~i 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 341 2006, privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ~i
completarile ulterioare (formularul nr. 1 ~i formularul nr. 2).
• Lista cu factorii de decizie si persoanele care sunt implicate in contract din
partea ofertantului si declaratiile acestora privind inexistenta conflictului de
interese cu beneficiarul contractu lui
(formularul nr. 3), conform listei
anexate a factorilor de conducere si persoanalului implicat in derularea
contractu lui din partea beneficiarului.
Criteriul de evaluare: pretul cel mai mic.

ASISTENT rNAGER,
Dani~eicea

RESPONSABILACHIZITII,
Lucia Monalisa Jureschi

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA

ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL (OMANA R.A.
str. Gellu Naum, nr. 608, (omana, judei Giurgiu
cod po~tal 087055, tel/fax: 0246 283 003, www.comanaparc.ro

*** *
*
*
*
*

***

*

Investim in mediu. Credem in viitor

UNIUNEA EUROPEANA

Instrumente

GUVERNUL ROMANlEI

Structurale

2007 - 2013
"Reducerea

Proiect cofinantat

activita~i1or

neconforme ~i gestionarea
riscurilor
Cod SMIS-CSNR: 36299

din Fondul European de Oezvoltare

in Parcul Natural Comana"

Regionala prin Programul

Operational

Sectorial

Mediu

ANEXA

Lista persoane de decizie/implicate

Nr.
crt.

Nume Prenume

in contract

din partea beneficiarului

Institutia

Calitatea detinuta

/ functia

1

Grigore Valentin

RNP Romsilva-APN Comana

Director

2

Dorobantu Constantin

RNP Romsilva-APN Comana

Manager proiect/inginer

3

Dorobantu Mihaela

RNP Romsilva-APN Comana

Responsabil financiar I contabil sef

4

Nuta Andra Marina

RNP Romsilva-APN Comana

Responsabil promovare I biolog

5

Peicea Daniela

Consiliul Judetean Giurgiu

Asistent manager I consilier

6

Jureschi Lucia Monalisa

Consiliul Judetean Giurgiu

Responsabi I achizitii I consi lier

7

Trusmei Adina Romi

Consiliul Judetean Giurgiu

Responsabil tehnicl consilier

REGIA NATIONALA A pAOURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.
str. Gellu Naum, nr. 608, (omana, judet Giurgiu
cod po~tal 087055, tel/fax: 0246 283 003, www.comanaparc.ro

FORMULARUL NR.1

OPERATOR ECONOMIC

.

DECLARATIE PRIVIND ELlGIBILlTATEA

;..-..,

Subsemnatul(a)
, reprezentanti
imputernicit al
(denumireal
numele ~i sediull adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura ~i sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publ ice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea
contractelor
de achizitie publica, a
contractelor
de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor
de concesiune de
servicii, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 33712006, respectiv in
ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotarare definitiva a unei instante
judecatore~ti
pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru
coruptie, frauda ~i/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte in
fiecare detaliu ~i inteleg ca autoritatea
contractanta
are dreptul de a solicita, in
scopul verificarii ~i confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care
dispun.

Data completarii:

_

Ofertant,

FORMULARUL

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
PRIVIND NEINCADRAREA IN SiTUATIiLE
PREVAZUTE
,
LA ART. 181 DIN O.U.G. nr. 3412006, cu modificarile ~i completarile

Subsemnatul(a)
limputernicit
al
sediul si adresa operatorului

NR.2

ulterioare

(numele complet), reprezentant
(denumirea,
economic), In calitate

la achizitia directa pentru atribuirea

contractului

___________________
sau lucrarii ~i codul CPV), la data

de ofertantl candidatl concurent
de achizitie publica avand ca obiect
(denumirea produsului, serviciului
(zil lunal an), organizata de

de
R.N. P. Romsilva - Administratia
Parcului Natural (omana R.A., cu sediul in loc
(omana, sat (omana, str. Gellu Naum, nr. 608, judo Giurgiu, declar pe propria
raspundere ca:
a) nu am intrat In faliment ca urmare a unei hotarari pronuntate de judecatorul sindic;
b) mi-am Indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ~i contributiilor
de
asigurari sociale catre bugetele componente
ale bugetului general consolidat, In
conformitate
cu prevederile legale In vigoare In Romania sau m tara In care este
stabilit pana la data solicitata in documentatia de atribuire.
c) In ultimii 2 ani:
• nu mi-am Indeplinit In mod defectuos obligatiile contractuale,
sau
• mi-am Indeplinit In mod defectuos
obligatiile contractuale,
din motive
imputabile mie ca ofertant In cauza, fapt care a produs sau este pe cale sa
produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnat, In ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatore~ti,
pentru 0 fapta care a ad us atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei gre~eli In materie profesionala.
e) nu prezint informatii false ~i voi prezenta informatiile
solicitate de catre
autoritatea contractanta,
In scopul demonstrarii lndeplinirii criteriilor de calificare ~i
selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte In
fiecare detaliu ~i lnteleg ca autoritatea
contractanta
are dreptul de a solicita, In
scopul verificarii ~i confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care
dispun.
Tnteleg ca In cazul In care aceasta declaratie nu este conform a cu realitatea
sunt pasibil de lncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulln declaratii.
Data completarii:

_
Ofertant,

FORMULAR NR. 3

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE ,

Subsemnatul (a)
(numele complet),
reprezentant limputernicit al
(denumfrea, sedful sf adresa operatoruluf
economic), in calitate de ofertantl
candidatl concurent la achizitia directa pentru atribuirea contractu lui de achizitie
publica avand ca obiect
(se insereaza, dupa caz
denumirea
produsului,
servfciului
sau lucrarii sf codul CPV), la data de
_____
(zilluniilan),
organizata de R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului
Natural Comana R.A., cu sediul in loc Comana, sat (omana, str. Gellu Naum, nr. 608,
judo Giurgiu, in calitate de beneficiar, tinand cont de prevederile Legii nr. 1611 2003
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei 'in exercitarea demnitatilor
publice, a funqiilor publice ~i 'in mediul de afaceri, prevenirea ~i sanqionarea
coruptiei, cu modificarile ~i completarile ulterioare, O.U.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ~i O.U.G. nr. 661 2011 privind prevenirea, constatarea ~i sanqionarea
neregulilor aparute 'in obtinerea ~i utilizarea fondurilor europene ~i/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului 'in declaratii ca nu exista
conflict de interese cu beneficiarul contractant conform listei factorilor de
conducere si a persoanalului implicat in derularea contractului, comunicate de catre
beneficiar si de care am luat la cunostiinta.

Data completarii:

_

Ofertant,

PROIECT
CONTRACT DE SERVICII
nr.
data
_
1. Preambul

Tn temeiu/ D.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de /ucrari pub/ice ~i a contracte/or de concesiune de servicii, cu modificari/e ~i completarile
ulterioare, s-a i'ncheiat prezentu/ contract de servicii,
i'ntre
RNP ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA RA, cu sediul in Comana,
strada Gellu Naum, nr. 608, judetul Giurgiu, telefon: 0246 283 003, fax: 0246 283 003, e-mail:
comanaparc@comanaparc.ro,
cod fiscal nr. R025667302, conturile nr. R028TREZ321509801X006571 ~i
nr. R089TREZ321509803X006572, deschise la Trezoreria municipiului Giurgiu, reprezentata prin dr. ing.
Valentin GRIGORE - DIRECTOR,in calitate de achizitor, pe de 0 parte
~i
S.c.
localitatea

-------______
parte.

r---.

, Adresa str.
judetul
, cod fiscal RO
,' reprezentata prin

, nr.__
,

telefon/fax:
cont

, bloc __

, sc._

ap.__

,

numar de inmatriculare
- deschis la Trezoreria
, in calitate de prestator, pe de alta

2. Definitii
2.1- Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate Anexele sale.
b. Achizitor ~i furnizor - partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretu/ contractu/ui - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produs - echipament, ma~ina, utilaj, orice alt bun, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe
care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produsului, cum
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie,
~i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsul a fost realizat, fabricat. Produsul este fabricat atunci dind prin procesul
de fabricare, prelucrare sau asamblare majora ~i esentiala a componentelor rezulta un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produsului ~i serviciilor po ate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
g. des tin a tie fina/a - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsul;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2010 - Camera Internationala
de Comert (ClC).

i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentulincheierii
contractu lui ~i care face imposibila executa rea
~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea
executarea obligatii1or uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
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imposibilitate

de executare, face extrem de costisitoare

3. Interpretare
3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile pentru "Intocmirea
planului de monitorizare ~i a
documentatiei - suport aferenta acestuia pentru habitatele ~i speciile de interes comunitar/national
(inclusiv a pasarilor migratoare) din Parcul Natural Comana", in cadrul proiectului "Reducerea
activitatilor neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Coman a", Cod SMIS-CSNR: 36299,
finantat prin Programul Operational Sectorial "Mediu" 2007-2013, in perioadele convenite ~i in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de
........................ lei inclusiv TVA (.
lei, la care se adauga TVA in valoare de
lei).
5.2. Plata se va efectua in lei, in 30 de zile lucratoare de la emiterea facturilor.
6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului

pana la

.

incepe a doua zi dupa semnarea contractului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica ~i propunerea financiara;
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i/sau performantele
prezentate in
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu propunerea tehnica.
9.3. Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii ~i aqiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele/serviciile achizitionate, ~i
H) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care 0 astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit prevederilor
in termenul convenit.

prezentului Contract, serviciile prestate

10.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii
de catre acesta.
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10.3. Facturile se vor emite dupa incheierea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate, proces
verbalincheiat intre autoritatea contractanta ~i prestator.
10.4. Dadl achizitorul nu onoreaza facturile In
convenite, prestatorului are dreptul de a sista
sumei de plata la nivelul corespunzator zilei
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor

termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute
prestarea serviciilor ~i de a beneficia de reactualizarea
de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza
in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru nefndeplinirea culpabiJa a obligatiilor
11.1. Tn cazulln care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu~e~te sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract,

atunci achizitorul

are dreptul

de a deduce din pretul contractului,

ca penalitati,

0

suma

echivalenta cu 0 cot a procentuala din pretul contractu lui (O,l%/zi din pretul contractu lui pentru fiecare
zi de intarziere, pana la Indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale).
11.2. Tn cazulln care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile lucratoare de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota
procentuala din plata neefectuata (O,l%/zi din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale).
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil ~i repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4. Achizitorull~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. Tn acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
Indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze sped/ice
12. Alte responsabilitati ale prestatorului
12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute In contract cu profesionalismul ~i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i In conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele ~i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de ~i
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodata, este raspunzator at at de siguranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de
prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
12.3. Prestatorul are obligatia de a intocmi aplicatia de plata pentru serviciile prestate. Aplicatia de plata
va fi transmisa inainte de emiterea facturii, iar emiterea facturii se va face dupa validarea aplicatiei de
plata de catre beneficiar in urma receptiei sau, dupa caz, a receptiei partiale.
13. Alte responsabilitiiti
ale achizitorului
13.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati ~i/sau informatii
acesta le-a cerut in propunerea tehnica ~i pe care Ie considera necesare indeplinirii contractului.

pe care

14. Receptie $i veri/icari
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnica ~i din caietul de sarcini.
14.2. Verificarile vor fi efectuate In conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest
scop.
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15. incepere, /inalizare, intiirzieri, sistare, incetare
15.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform termenului comunicat prin
ordinul de incepere.
(2) Tn cazul in care prestatorul sufera intarzieri ~i/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i
b) totalul
cheltuielilor
aferente,
daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
15.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului

sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a

fi terminata intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se
calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) Tn cazulin care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditional.
15.3. Daca pe parcursulindeplinirii
contractului prestatorul nu respecta termenul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor
de prestare
asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.
15.4. Tn afara cazului in care achizitorul este de acord cu 0 prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului in termenul extins prin act aditional, da dreptul achizitorului de a
solicita penalitati prestatorului.
15.5 - Tncetarea contractului se poate face:
- pe cale amiabila, prin acordul partilor;
- pentru neexecutarea obligatiilor ce revin partilor prin prezentul Contract, in conditiile stipulate;
- la cererea motivata a uneia din parti, printr-o notificare adresata celeilalte, cu acceptul partii notificate.

16. Ajustarea pretului contractului
16.1. Pentru serviciile
propunerea financiara.

prestate,

platile datorate

de achizitor

prestatorului

sunt tarifele

declarate in

17. Amendamente
17.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractu lui, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

18. Subcontractanti
18.1. Prestatorul are obligatia, in cazulin care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte
cu subcontractantii desemnati, in acelea~i conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2. (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor,
cu datele de recunoa~tere ale acestora, cat ~i contractele incheiate cu
ace~tia se constituie in anexe la contract.
18.3. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indepline~te
contractul.
(2) Subcontractantul
este pe deplin raspunzator
partea sa din contract.

fata de prestator
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de modul in care i~i indepline~te

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor
dadi ace~tia nu i~i
indeplinesc partea lor din contract.
18.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu ~i-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului ~i va fi notificata achizitorului
~i nu poate produce modificarea/respectarea
termenelor deja asumate de prestator fata de achizitor.
19. Cesiunea
19.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul

de nici

0

responsabilitate

privind garantia sau orice alte

obligatii asumate prin contract.
20. Forta majora
20.1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
20.2. Forta majora exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3. Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
20.5. Daca forta majora aqioneaza sau se estimeaza ca va aqiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

contract, fara ca

21. Solutionarea litigiilor
21.1. Achizitorul ~i prestatorul vor depune 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.
21.2. Daca, dupa 15 zile de la Inceperea acestor tratative, achizitorul ~i prestatorul nu reu~esc sa rezolve
In mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin
arbitraj la Camera de Comert ~i Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatore~ti din Romania.
22.Codul de conduitii
22.1. Prestatorul va aqiona Intotdeauna loial ~i impartial ~i ca un consilier de Incredere pentru Achizitor
conform regulilor ~i/sau codului de conduita al profesiei sale, precum ~i cu discretia necesara. Se va
abtine sa faca afirmatii publice In legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a
Achizitorului, precum ~i sa participe In orice activitati care sunt In conflict cu obligatiile sale contractuale
In raport cu acesta.
22.2. Tn cazulln care Prestatorul se of era sa dea, ori este de acord sa of ere ori sa dea, sau dau oricarei
persoane, mita, bunuri In dar, facilitati ori comisioane In scopul de a determina ori recompensa
indeplinirea ori nelndeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract
Incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana In legatura cu Contractul sau
cu orice alt contract Incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide Incetarea Contractu lui conform
prevederilor din prezentul Contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator
In baza Contractului.
22.3. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate In scopurile Contractului, fara
aprobarea prealabila In scris a Achizitorului.
22.4. Prestatorul ~i personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum ~i dupa Incetarea Contractului. Tn acest sens,

5

cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul ~i personalul sau,
salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea ~i salariatii din teritoriu, nu vor comunica
niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care
au luat cuno~tinta ~i nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al derularii Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodata, Prestatorul ~i
personalul sau nu vor utiliza in dauna Achizitorului informatiile ce Ie-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetarilor desfa~urate in cursul sau in scopul executarii Contractului.
22.5. Executarea Contractu lui nu va genera sub nicio forma cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar
totu~i astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor din prezentul Contract. Sunt
considerate cheltuieli comerciale neuzuale :
(i) comisioanele care nu sunt mentionate in Contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil
incheiat referitor la prezentul Contract,
(ii) comisioanele care nu corespund unor servicii executate ~i legitime,
(iii) comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
(iv) comisioanele platite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este 0 persoana interpusa.
22.6. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care
se executa Contractu!' Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care 0
considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor
cheltuieli comerciale neuzuale.

23. Conflictul de Interese
23.1.Partile vor lua to ate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executa rea obiectiva ~i impartiala a Contractu lui. Conflictele de interese pot aparea in mod
special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de
rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in
timpul executarii Contractului trebuie notificat in scris in term en de 3 zile de la aparitia acestuia.
23.2.Achizitorul i~i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare ~i poate
solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau
contractat de el, inclusiv conducerea ~i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea
genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in 15 zile ~i fara vreo compensatie din partea
Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conduce rea ori salariatii
din teritoriu, care se regase~te intr-o astfel de situatie.
23.3.Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea ~i salariatii din teritoriu. Tn cazul in care
Prestatorul nu-~i mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acesteia de a obtine
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept ~i cu efect imediat a Contractului, in conditiile prevazute la art. 16 din prezentul
Contract.

24. Drepturi de proprietate intelectualii
24.1. Orice rapoarte ~i date precum harti, diagrame, schite, instruqiuni, planuri, statistici, calcule, baze
de date, software ~i inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre
Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executa rea Contractului de Servicii vor
deveni proprietatea exclusiva a Achizitorului, daca nu se prevede altfe!' Dupa incetarea Contractului de
Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente ~i date Achizitorului. Prestatorul nu va pastra
copii ale acestor documente ori date ~i nu Ie va utiliza in scopuri care nu au legatura cu Contractu I de
Servicii fara acordul scris prealabil al Achizitorului.
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24.2.Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract ~i nu
va face referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti ~i nu va divulga nicio
informatie

furnizata de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acesteia.

24.3.0rice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriala, dobandite in executa rea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
exclusiva a
Achizitorului, care Ie va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera a~a cum va considera de cuviinta,
fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care exista deja asemenea drepturi
de proprietate intelectuala ori industriala.
25. Limba care guverneazii contractul
25.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
26. Comuniciiri
26.1. (1) Orice comunicare

intre parti, referitoare

la indeplinirea

prezentului

transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii,

contract, trebuie sa fie

cat ~i in momentul primirii.

26.2. Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
27. Legea apJicabilii contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi
prezentul contract in trei (3) exemplare, din care, 2 (doua)
pentru autoritatea contractanta ~i unul pentru prestator.

PRE S TAT 0 R,

A CHI ZIT 0 R,
RNP ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI
NATURAL COMANA RA
DIRECTOR
dr. ing. Valentin Grigore

AVIZAT ECONOMIC,
Ec. Mihaela Dorobantu

AVIZAT JURIDIC,
Consilier juridic Florin Stanescu

MANAGER PROIECT,
Ing. Dorobantu Constantin
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