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ANUNT
PUBLICITAR
RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Porţile de Fier RA implementează proiectul
"Măsuri active de protectie şi conservare a biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului Natural
Portile de Fier".
Astfel, in calitate de autoritate contractantă, intenţionăm achiziţionarea de servicii
Consultantă şi elaborare documentatii suport pentru avize/autorizatii, având o valoare
estimată totală (fără TVA) de 9.216,14 lei Cu respectarea specificaţiilor minime din caietul de
sarcini aferent proiectului, pentru data de 20.08.2019 ora 10:00.
Solicităm depunerea ofertelor, în plic Inchis şi sigilat, persoanelor fizice/juridice specializate
şi interesate pănă cel mai târziu la data de 19.08.2019 ora 10.00, potrivit specificaţiilor din caietul
de sarcini, la punctul de lucru al instituţiei din str. Centrul Civic nr. 2, municipiul Orşova, judeţul
Mehedinţi.
Anexăm prezentului anunţ caietul de sarcini şi modelul de contract.
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CAIET DE SARCINI

Consultantă şi elaborare documentatii suport pentru avize/autorizatii
pentru proiectul
Masuri active de protectie conservare a biodiversitiiţii peisajalui din arealul Parcului Natural
Par* de Fier

Cod (PV :71210000-3 - Servicii de consultantă in arhitectura
Procedura

Achizitie directă

1. 1NTRODUCERE
Prezentul caiet de sarcini include ansamblul cerintelor pe baza cărora fiecare Otertimi
elabora Oferta (Propunerea Tehnică şi Propunerea Financiara) pentru realizarea serviciilor care
obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.
În cadrul acestei proceduri, R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile Di:
Fier RA, Cu sediul in Orşova, str. Banatului nr.92, prin punctul de lucru: Centrul de Vizitare al Parcul ui
Natural Poilile de Fier - Cu sediul in str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinti, fax 0252360511. tel.
0352-410430, cod fiscal R025641582, reprezentată prin dl. Jiplea Marian Constantin - in calitate de
Director, indeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Denumirea proiectului: Meisuri active de protectie şi conservare a biodiversiteitii si peisttiui
din arealul Parcului Natural Portile de Fier
Obiectiv general: Implementarea unor actiuni din planul de management in vederea creşterii
graduiui de protectie si conservare a biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului Natural Porţi le de
Fier şi siturile Natura 2000 suprapuse (ROSCI0206 Portile de Fier, ROSPA 0026 ('ursul
Dunarii-Bazias-Porţile de Fier, ROSPA 0080 Muntii Almajului-Locvei).
Activităţile propuse prin proiect:
• vor contribui la creşterea nivelului de cunoastere a biodiversitătii şi peisajului
arealul Parcului Natural Porţile de Fier, la creşterea nivelului de protectie şi conservt,
al speciilor şi habitatelor vizate de legislatia europeană, implicit la menţinerea
imbunatătirea stării de conservare a ecosistemelor locale şi a serviciilor furnizate
acestea;
• vor asigura resursele necesare pentru consolidarea unui management adecvat, eficient
care să asigure conservarea proactivă a biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului
Natural Portile de Fier;
• vor contribui la implicarea comunitătilor locale şi a vizitatorilor in imple
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măsurilor de management prevăzute în Planul de Management al Parcului Natural
Porţile de Fier.
Toate activităţile propuse spre fmanţare se regăsese in Planul de Management al Parcului
I ;_l .7:01 3.
Natural Porţile de Fier aprobat prin
Rezultatele prognozate a se obţine prin implementarea activitaţilor propuse in cadrul acestui
project vor asigura realizarea obiectivului general al proiectului, obiectiv care este in concordanţa cu
obiectivul tematic al Axei prioritate 4 al POIM 2014-2020 - „Conservarea şi protectia medinlin
promovarea qficientei utilizđrii resurselor", precum si cu Obiectivul Specific (OS) 4.1. respe,
„Creverea gradului de protecţie 0 conservare a biodiversitătii prin milsuri de management ad:.
şi refacerea ecosistemelor degradate".
In mod specific, proiectul va conduce la creşterea gradului de protecţie şi conservare
biodiversităţii pentru speciile incluse in formularele standard ale celor situri Natura 2000 suprapuParcului Natural Porţile de Fier, pe o suprafaţă totală de 128196 ha, suprafaţa reprezentativă pentru
Regiunile Biogeografice Alpina şi Continentală din Romania.
Infrastructura de vizitare şi informare are un rol important atat in promovarea obiectivelor de
management ale Parcului Natural Porţile de Fier şi pentru conştientizarea de către publicul larg a
măsurilor de conservare a speciilor/habitatelor naturale in contextul gestionării durabile a resurselor
naturale, cat şi in implementarea „Planului de Management al Vizitatorilor" elaborate in scopul
valorificării potenţialului de vizitare al zonei i promovarii unui turism durabil.
Parcul Natural Porţile de Fier nu dispune actualmente de un centru de vizitare care să fie in
proprietatea publică a statului şi să fie in administrarea unităţii şi nici nu dispune de o construcţie sau
spaţii corespunzătoare in vederea amenajării unui asemenea obiectiv.
Proiectul va contribui in mod direct prin măsuri de management adecvate şi refacerea
ecosistemelor degradate la creşterea gradului de protecţie şi conservare a 9 habitate si 60 de specii si
indirect celorlalte specii şi haitate listate in formularele standard ale ROSCI0206 Porţile de 1- i
ROSPA 0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, ROSPA 0080 Munţii Almajului-Locvei.
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, once activitate descrisa it.,
anumit capitol din Caietul de sarcini şi nespecificată explicit in alt capitol, trebuie interpretată ca lit'
mentionată in toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia mentionată pet,:
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.
2. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Porţile de Fier RA , Cu sediul in Orşova.
str. Banatului nr.92, punct de lucru: Centrul de Vizitare al Parcului Natural Porţile de Fier - sir. Centrul
Civic nr.2, jud. Mehedinţi, fax 0252360511, tel. 0352-410430, cod fiscal R025641582, reprezentau)
prin dl. iiplea Marian Constantin - in calitate de Director.
Amplasament:
Investiţia este amplasată in Parcul Natural Porţile de Fier, localitatea Orşova, judeţul Mehedinţi.
STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
Terenul pe care se va amplasata investiţia este situat in Parcul Natural Porţile de Fier, localitatea
Orşova, judeţul Mehedinţi. Acest teren aparţine R.N.P.- ROMSILVA - Administraţia Parcului Nat it,
Porţile de Fier.
Atributiile şi responsabilitătile Autoritătii Contraetante:
---ot.oR - Ratfs>
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antrzprenort:lu prettil convenit pentru Consultantă şi elaborart
- Ackizitorul se obligă să
pentr: investitiile: „Construirea şi amenajarea
documentatii suport pentru
Centrulai de Vizitare aŹ Parcului Natural Pupille de Fier" şi „Proieetare şi executie amenajare
aedve de proteclie şi conservare a
acces incintă Centru de Vizitare" ?r:
biodiversitAtii si peisajtehd din arealui Pareal,;:i Nat.ftrai Portile de Fier".

3. OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achizitiei îI reprezintă Consultant:A şi elaborare doeumentatii suport pentru avize/autorizatii,
pentru investitiile: „Construirea şi amenajarea Centrului de Vizitare al Parcului Natural Porlile de
Fier" 0 „Proiectare şi execufie amenajare acces incintă Centru de Vizitare" in cadrul proiectul
„Miisuri active de proteclie şi conservare a biodiversitălii şi peisajului din arealul Parcului Natural Polyile
de Fier",cu respectarea prevederilor Legii nr.5011991 republicată, cu modificările şi completările ulteriom,
precum şi Ordinul nr. 839/2009, aceasta va contine şi planul vizat OCP1, actualizat, conform pre\ c,i,•1
anexei 1 la Legea 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Sursa de finantare: Program Operational Infrastructura Mare - POIM/178/4/1/Creşterea gradului
protectie şi conservare a biodiversitătii şi refacerea ecosistemelor degradate
Beneficial: R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA, cu sediul in Orşova.
('61Toail de :Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier - str.
str. Banatului, nr. 92, punet . de
Centrul Civic nr.2. jud. Mehedinti. fax 02t5,-3665 1, te1:0352-410430.
4. DESCRIEREA OBIECTULUI
Obiectul achizitiei îl reprezintă Consultantă şi elaborare doeumentatii suport pentru
avize/autorizatii, pentru inyestitiile: „Construirea i amenajarea Centrului de Vizitare al Parcului
Natural Porfile de Fier" şi „Proiectare şi executie amen ajare acces incintă Centru de Vizitare" in
cadrul proiectul „Măsuri active de proterlie şi conservare a biodiversitiiiii şi peisajului din area/ti! Parculi4
Natural Porfile de Fier".
Această procedură este inclusă In Planul anual al achizitiilor publice din cadrul proicch'
„Măsuri active de protectie şi conservare a biodiversitdtii si peisajului din arealul Parcului .\., •
Portile de Fier "al cărui obiectiv este in concordanta cu obiectivul tematic al Axei prioriuc
POIM 2014-2020 - „Conservarea prolectia tnetliului si promovarea eficientei utilizeirii resurscloi
precum si cu Obiectivul Specific (OS) 4.1, respectiv „Cresterea gradului de protectie şi C011.VerV(.11.,
biodiverseitatii prin meisuri de management adecval esi refacerea ecosistemelor degradaie.

4.1. Cerinte speeifiee:
Pentru indeplinirea obieetnit:faeíiţici prestatorul va presta semicii de intoemire:

I. Documentatii pentru obtinerea certificatelor de urbanism pentru investitiile „Construirea
amenajarea Centrulni de .Vizitare al Parcului Natural Porfile de Fier" 0 „Proiectare şi executie
amenajare acces incintă Centric! de Vizitare"..
Doeumentatiile pentru obtinerea ezrtificL:tc:14:.r de urbanism se vor depune in 3 (trei) exemplare p.
suport de hărtie., precum şi in format electronic scanate (semnate şi ştampilate).
2. Doeumentatii pentru obtinerea avizefor şi aeordurilor solicitate prin eertifwatul witt•
la faza PAC, sau once alte documentatii de :specialitate solicitate de avizatori ieA'.14

obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv pentru asi,gurarea utilitatilor (energie electrică, gaz metan.
apa-canal, telecomunicatii, etc.),.pentru. inyestitiile „Construirea şi amenajarea Centrului de
al Parcului Natural Porlile de Fier' ş .Pro!ect7re ,y1 executie amenajare acces incintd Cesar!,
institutiilor şi organelor abilitate de
Vizitare". Aceastea se vor supun.-.
proiectant.
Actualizarea studiilor topografice, &ad este cazui, inclusiv obtinerea vizei OCPI pe riJicu
topo-cadastrala, acolo unde este cazul.
Elaborarea Programului de unnărire a comportării in exploatare a constructiei, dacă este cazul.
Scenariu de securitate la incendiu executat de către o firma autorizată şi verificat de verificatori
autorizati la cerintele PSI.
Obtinerea avizului PSI si ISU
Proiectantul va cuprinde toate lucrările necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu
şi avizului ISU şi va sprijini autoritatea contractantă in obtinerea acestora.
Documentatii pentru solicitarea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism se vor
depune in 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie, precum şi in format electronic scanate (semnate şi
ştampi I ate).
..

3. Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru investitia ..Construircei
amenajarea Centrului de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier" şi „Proiectare si exc,
amenajare acces incintă Centru de Vizitare"va respecta preVederile Legii nr.50/1991 republicat
modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul hr. 839/2009, aceasta va contine şi phi
vizat OCPI, actualizat, conform prevederiI8i anexei 1 la Legea 50/1991 republicată, cu modificări I c
completările ulterioare.
Documentatia pentru obtinerea autorizatiei tie construire se vor depune in 4 (patru) exemplare pe
suport de hârtie, precum şi in format electronic scanate (semnate şi ştampilate).
Planul, vizat OCPI, actualizat, dacă este eazul;
4. Documentatia pentru obtinerea certificatului de performantă energetică, obtineren
autorizatiilor de functionare PSI şi ISU, şi obtinerea oriciror alte avize necesare pentru
functionare, dupa receptia constructiei şi va sprijini autoritatea contractanta in obtinerea acestora.
y--

5. OBLIGATHLE ACHIZITORULUI .•
.Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie Prestatorului Proiectul tehnic/ DAL1/
elaborate pentni obiectivul Construirea şi amenajarea Centruluide Vizitare al Parcului Naturn'
Portile de Fier, precum si once infonnatii şi/sau documente pe care acesta le-a cerut in propur,
tehnică şi pe care le consideră necesare pentru indeplinirea contractului.
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 (treizeci) de
calendaristice de la data primirii facturii fiscale.
Achizitorul se obligă să receptioneze serviciile in termenul convenit.
6. OBLIGATHLE PRESTATORULUI
Prestatorul are obligatia să :
intocmeasca docurnentatiile tehnice:prevazute cu profesionalismul ş promptitudinea asumata.
respectând reglementările legale in vigoare.
răspundă in termen de 5 zile calendaristice la sesizările adresate de achizitor cu privire obiectu I
prezentului contract.
detalieze in oferta financiară pretul unitar al fiecarui serviciu. nit TVA, precu

fără TVA, al serviciilor ofertate pentru toată cantitatea.
prestatorul va emite factura pentru serviciile care fac obiectul contractului.
nerespectarea graficului de execuţie şi a prevederilor legale, de către ofertant atrage după sine
rezilierea contractului de servicii.
7. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se va derula incepdnd cu data semnării contractului şi are o durată de 29 de luni.
Durata contractului se va putea prelungi prin act aditional in cazul in care perioada de apl
a procedurilor se va prelungi motivat, on de cdte on este necesar.
8. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a contractului este de 9.216,14 lei fără TVA.
9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta va cuprinde:
1. documente de calificare,
2. oferta tehnică şi financiară.
1.Documente de calificare solicitate:
a) Certificat de inregistrare/ certificat emis de ONRC cu specificarea codului CAEN
corespunzător achizitiei;
b) Cel putin un contract de presări servicii similare, desfăşurat in bune condiţii, insoţit de
recomandare semnată de client/ beneficiar, pentru a dovedi experienta similară.
c) Declaratie, care certified faptul că nu se află in conflict de interese la momentul depuneri
ofertei şi că va informa autoritatea contractantă in cazul in care se eă la un moment (L
această situatie, in timpul indeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat, pentru a se &•;.
independenţa operatoinlui economic selectat.
2. Oferta tennică Propunerea tehnică va fi intoemită incăt să rezulte clar, detaliat şi pullet
caracteristicile tehnice ale serviciilor ofertate.
Oferta financiară se va exprima in lei fără TVA : se va detaliat preţul unitar al fiecărui
serviciu ( certificate de urbanism, avize, autorizaţii) fără TVA, precum şi preţul total, fără TVA. al
serviciilor ofertate pentru toată cantitatea.
Notal:
Documentele de calificare se vor depune intr-un plic inchis şi sigilat cu ştampila
ofertantului pe cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului.
Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele:
„Plicul nr.1-Documente de calificare
SC
SRL
Pentru achizitia de Consultantă şi elaborare documentatii suport pentru
avize/autorizatii cod CPV - 71210000-3 - Servicii de consultantă in arhitectura din (Lđ
de 20.08.2019"
Nota 2:
Oferta financiară se va depune intr-un plic inchis şi sigilat cu ştampila oferta lui
lovalLoR...p
040,
cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului.
Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele:
j
t34, Nt t.
iz 0 ,s% o

nr.2-Oferta financiară
SRL
SC
Pentru achizitia de Consultantă şi elaborare documentatii suport pentru
avize/autorizatii cod CPV - 71210000-3 - Servicii de consultantă in arhitectura din data
de 20.08.2019"
Oferta financiară se va prezenta In lei fără TVA.
Nota 3:
Plicul 1 şi Plicul 2 se vor introduce intr-un plic mai mare inchis şi sigilat cu ştam p i
ofertantului pe cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului.
Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele:
SRL
"SC
Documente calificare şi oferta financiară pentru achizitia de Consultantă şi elaborare
documentatii suport pentru avize/autorizatii cod CPV - 71210000-3 - Servicii de
consultantă in arhitectura din data de 20.08.2019"
ATENTIE !!! La data depunerii plicului ofertantul va solicita inregistrarea acestuia in
registrul de intrărifiesiri documente al unitătii si cu precizarea expresă a orei de
depunere.
1. LIVRAREA SERVICHLOR
1.1.Termenul de livrare:
1 (una) lună, de la semnarea contractului, pentru obtinerea avizelor şi acordurilor solicitate
prin certificatul de urbanism la faza PAC, sau once alte documentatii de specialitate solicitate
de avizatori necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv pentru asigur:
utilitaţilor (energie electrică, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii, etc.).
2 (două) saptămâni, după obtinerea avizelor conform CU, pentru elaborarea Document,,,
pentru obtinerea autorizatiei de construire
1 (una) lună dupa receptia constructiei, pentru obtinerea certificatului de performLr
energetică, avizului PSI , autorizatiei de functionare ISU şi a oricăror altor avize necesai-L:
pentru functionare.
2. PLATA SERVICHLOR
2.1.Plata se va efectua in lei, in baza facturii/facturilor emise de prestator şi acceptate de
beneficiar, in 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia la achizitor.
2.2.În mod obligatoriu factura depusă de Prestator va fi insotită de procesul verbal de receptie a
serviciilor facturate.
2.3 .În cazul in care factura este depusă de Prestator fdră procesul verbal de receptie, termenul
de 30 de zile pentru achitare curge de la data depunerii documentului anexă la factură.
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intocmit,
Comisia de achizitii publice
Ing Hristodorescu Mircia
Jr. Popa Nicolae Alin
Ing Dumbravă Adi Nelu

•

Contntet de prestare servicii,
Nr

Art. 1. Părţiłe contraetante
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,s-a incheiat prezentul contract de prestări
servicii,
intre
R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA , Cu sediul in Or.cv,
Banatului, nr. 92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinti, fax 0252360511, tel. 0352-4
e-mail mrc(ii;drobeta.rosilva.ro cod fiscal R025641582, cont nr. R084BRDE260SV59630612600
la BRD Orşova, reprezentată prin dl. Jiplea Marian Constantin - Director, in calitate de achizitor.

Şi
sediul
inregistrată in Registrul Comertului sub
avdnd contul nr.
deschis
telefon
reprezentată de
in calitate de prestator, pe de alta parte.

ca
nr.
RO

J../ ./

fax
domnul

C.U.I.
e-mail

in

la

Art. 2. Definiiii
2 1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract- prezentul contract şi toate anexele sale:
b )achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract:
c) pretul contractului - pretul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza
contractului, pentni indeplinirea integrală şi corespunzdtoare a tuturor obligaiiilor asumate prin cunt;
d) servicii - activităti a căror prestare face object al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi once alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
Ofor(a majoră- reprezintă o imprejurare de origine externă, cu caracter extraordinar. absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se afld in afara controlului oricarei părti, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sum
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau once alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. ei
enuniiativă. Nu este considerat fond majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care. fără a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g) zi calendaristica; an - 365 de zile

Art. 3. Interpretare
contfare, cuvintele la forma singular vor ini
3.1. in prezentul contract, cu excertit:.
est;...; permis de context.
forma de plural şi vice ver.sa, acolo ur,cle
3.2. Termenul "zi" sau "zile" sat: orice refelire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu
specifică in mod diferit.

Art. 4. Obiectul si pretul contractului
Obiectul acestui contract este prestarea serviciilor de Consultantă şi elaborare documenta tii
suport pentru avize/autorizatii, pentru Construirea şi amenajarea Centrului de Vizitare al
Parcului Natural Portile de Fier din cadrul proiectului „Măsuri active de protec tie şi conservare a
biodiversitătii şi peisajului din arealul Parcului Natural Portile de Fier"conform prevederilor cadru I u i
legal aplicabil.
4.1. ( I ) -Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor
lei fără TVA., la care
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor.. este de
Lei
se adaugă TVA legal, in valoare de
4.2. (1) - Plata se va efectua in 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către prestator
la sediul achizitorului.
(2) in mod obligatoriu facturd depusă de prestator va fi insotită de o copie a procesului verbi
•
siL!,
receptie a serviciilor factutate.
(3) in cazul in care factura este•depusă de: prestator făra:procesul verbal: de receptie, termenul de 30
de zile pentru achitare decurge de la data depunerii documentului anexă la factură
Art. 5.Durata contractului
5.1. (1) -Durata prezentului contract este de 29 de luni de la data semnării acestuia de către ambele
părti, Cu respectarea duratei de prestare a serviciilor, după cum urmează:
- 1 (una) lună, de la semnarea contractului, pentru obtinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism la faza PAC, sau once alte documentatii de specialitate solicitate de avizatori
necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv pentru asigurarea utilitatilor (energi(.
electricia, gaz metan, apa-canal, telecomunicatii, etc.).
- 2 (două) saptămăni, după obtinerea avizelor conform CU, pentru elaborarea Documentatiet
obtinerea autorizatjei de cousin:ire •
pentru
- 1 (una) lună, dupa receptia constructiej, pentru obtinerea certificatului de performantă CflcIL
avizului PSI-, autorizatiei de functionare ISU şi a oricăror altor avize necesare pentru function
(2) - Durata contractului poate fi prelungitif, cu acordul scris al părtilor, doar din motive objective •
in cazurile de fortă majoră.
Art. 6.Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt: oferta tehnică şi financiară, caietul de sarcinii.
Art. 7. Obligaliile prestatorului
7.1. Prestatorul va presta următoarele servicii:
a.) elaborare Documentatii pentru obtinerea certificatelor de urbanism pentru investitiile
„Construirea şi amenajarea Centrului de Vizilare al Parcului Natural Portile de Fier" şi .Proiee"ire şi
executie amenajare acces incintă Centru de Vizitare"
b.) elaborare 'Documentatii pentru Ot-qincrea avizelor şi acordurilor solicitate
icrtire' °
urbanism la faza PAC, sau orice alte documeinatii de specialitate solicitate de aviza /11

obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv pentru asigurarea utilitaţilor (energie electrică, gaz metan.
apa-canal, telecomunicatii, etc.) pentru investitiile „Construirea şi amenajarea Centrului de Vizitare al
Parcului Natural Portile de Fier" şi „Proiectaiv .yi L:'.xecutie amenajare acces incintă Centru de Vizitarentitorizatiei de securitate la incendiu şi avizului
Proiectantul va cuprinde tome lucrăriie
1;!-ett acestora.
ISU şi va sprijini autoritatea contraccamfi
c.) elaborare Documentatie pentru obţ hwca autorizatiei de construire
d.) elaborarea DOcumentatiflor pentruobtinerea certiticatului de -performantă energetică. obi
Oriatrotalte avize necesare pentru functionare, dupa p.••
autorizatiilor de functionare PSI şi
constructiei şi va sprijini autoritatea contractanta in obtinerea acestora.
7.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului cont:
perioada/perioadele stabilite prin graficul de servicii, anexa la prezentul contract şi in conform i
obligaţiile asumate.
7.3. - Prestatorul se obligă să presteze serviCiile la standardele şi/sau performantele prezentate in oferta
tehnică, anexă la contract, respectiv să dea dovadă de profesionalism şi impartialitate.
7.4. - Prestatorul se obligă să răspundă in termen de 5 zile calendaristice la sesizările adresate de
achizitor cu privire obiectul prezentului contract.
7.5. - Prestatorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricăror:
i) reclamatii şi actiuni in justitie, cc rezultă din incălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, flume, mărci inregistrate -etc.). legate de echipamentele, materialele.
instalatiile sau utilajele folosite pentru isau in legAtură cu serviciile prestate, şi.
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuie1i de price natur:ă,aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incălcare rezultă din respectarea.caietului de sarcini intocmit de către achizitor.
7.6. Prestatorul va participa in mod obligatorn.4,printr-un delegat desemnat la realizarea recent ie
serviciilor, la data stabilită de comun acord cu achizitorul.
7.7 Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitOrului,: la solicitarea scrisă a acestuia,taiI
fiecărui serviciu priri prezentarea uriúi raPort cu privire la activitătile desfăşurate.Toate
documentele elaborate in vederea prestării serviCiului achizitionat, vor reflecta concret detalii le.
conditiile şi elementele specifice, pottivit- prevederilor din cererea de finantare.
Art. 8. Obligaiiile achizitoruhti
8.1 Achizitorul va furniza prestatorului toate informatiile şi/sau documentele considerate necesare
pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor de consultantă.
8.2. Achizitorul se obligă să plătească pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate
in termenul stabilit la art.4.1. din prezentul contract, pe baza facturii depusă de prestator, insotită in
mod obligatoriu de procesul verbal de receptie.
Art. 9.Sancliuni pentru neindeplinirea cuipabilii a obligagiilor
9.1. (1) - in cazul in care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligatiile asumate in termenele
stabilite prin graficul de livrare anexă la contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalităti
cu o sumă echivalentă cu 0.02% /zi de intdrziere:din pretul achizitiei/serviciului, dar nu mai mult dc
30 de zile calendaristice.
(2)Dupd expirarea termenului.de 30 de zile .se considerd cd prestatorul refuză efectuarea serviei i 1\
achizitorul poate rezilia unilateral contractul, fait plata de alte daune interese către prestator.
9.2. - in cazul in care achizitorul nu Onorează facturile in termenul mentionat la art.4.2 din prezemt , .
contract, atunci prestatorul poate percepie ca penalitati, o sumd echivalentă cu 0,02% /zi de intarzier,
din plata neefectuată.
9.3. - Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul printr-o notificare scrisd
adresată prestatorului, fait nicio compensalie, dacd acesta din urmd dă faliment, cu co
V
această denuntare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la actiune sau despăg .kotrQt
. ,pent4lkiot
prestator. in acest car, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare r
dirt of-Infra& înr1n1jnjt nnă la data denuntdrii unilaterale a contractului.
1

Art. 10. Form majoră
comNtentă.
10.1. - Forta majoră este constatată
10.2. - Forta majoră exonereazti Pa'rtile ccintsactaute d indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatti perioada îp care aecasta acţioneazit
10.3. - indeplinirea contractului va ll; sl!sp...,n;iată in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau 'părtilor pănă la aparitia acesteia.
10.4. - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica in scris cealaltă pane in
maxim 5 zile de la producerea acesteia şi să ia once măsuri care îi stau la dispozitie in vederea
limitării consecintelor.
10.5. - Partea contractantă care invocă forta rnajoră, are obligatia de a notifica in scris celeilalte părti
incetarea cauzei acesteia in maximum 10 zile de la incetare.
10.6. - Daca forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 1 (una
lună, fiecare parte va avea dreptul sa notifice in scris celeilalte părti incetarea de drept a prezent Li!
contract, fără ca vreuna din părti să poată prefinde celeilalte daune-interese.

Art. 11. Afte clauze
11.1 .Achizitorul poate furniza Informatii şI documente prestatorului pe toata durata de executie a
contractului pe măsură ce prestatorul le solieită şi achizitorul le are la dispozitie pentru a fi prezentai.
11.2. Contractul poate fi reziliat cu acordul scris al părtilor in mice moment al derulării acestuia. in
următoarele situatii:
a) dacă părtile convin in acest. §eaS .
b) dacă forta majoră a'ctionează sau se estiffieaza CE vá actidna o perioadă mai mare de 1 (una)
lună, fiecare parte va aVed dreptul sanotifice.Celeitalte părţi incetarea de drept a prezentului contract.
fără ca vreuna din părti •să poată pretindeteleilalte daune- interese. •
11.3. (1)Contractul poate fi reziliat unilateral 'de către prestator in unnătoarele situatii:
a) Achizitorul refuză nejustificat efeCtnarCa receptiei serviciilor mentionate in raportul depus mai
mult de 30 de zile fată de termenul stabilit in prezentul contract.
b) Achizitorul nu achită serviciile prestate, receptionate şi facturate in max 60 de zile caiendaristicc'
de la tennenul stabilit in prezentul Contract.
(2) Rezilierea este operabilă in tennen de' 10 zile calendaristice de la data notificării
achizitorului.
(3) Dacă diferendul este rezolvat in termenui precizat la alin(2), prestatorul poate renunta la rezii
contractului.
(4) in cazul rezilierii potrivit motivaiiiior de. la. lit.a şi lit.b, achizitorul are obligatia achitării tuati-o,
in termen de.maxim 30 de zile.
sumelor datorate,,pentru servicii receptiopate
.
. şi facturate,
11.4. (1) Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitor, in următoarele situatii:
a) Dacă prestatorul intărzie prestarea serviciilor sau depunerea documentelor mai mult de 30 de zile
de la data stabilită prin graficul de executie;
b) Dacă prestatorul depune documentatii neconforme pentru a fi receptionate şi acestea nu sum
rectificate corespunzător potrivit solicitărilor achizitorului la termenele stabilite la art.7.4 din prezemul.
c)
Dacă prestatorul incalcă prevederile contractuale şi refufă să colaboreze.
d) Dacă prestatorul dă faliment.
(2) Rezilierea este operabilă in termen de 10 zile calendaristice de la data notificării scrise a
prestatorului.
(3) in cazul rezilierii pentru motivele specificate la lit.a. b, c şi d, achizitorul retine din sumele ditt
4001,L OR 4,
prestatorului eventuale penalităti calculate potrivit art.9.1.
046

\
qt,
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Art. 12. Solulionarea litigiilor
12.1. (1). Litigiiie de once ri, deo!.
cale amiabilă.

contractului se vor rezolva, pe cat pos!

(2) Un diferend/litigiu se consideL
cale Lniabilă dacă partite convin in scris la o
de
comun
accord,
in
maxim-10
ziie
calendaristice
de la data apariţiei litigiului/diferendu I ,
acceptată
12.2. Litigiile nerezolvate pe cale arbii -,;or

f!cpw.ie nre soluţionare instanţelor judecătoreşti.

datelor Cu caracter personal
Art. 13. Clauze generaie referitoare la
prelucrează datele personate ale Contractantului in
13.1. Entitatea contractantă colecteaza
conformitate cu legislaţia in vigoare, in mcdatităţi care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvata a
acestor date, in vederea asigurării protecţiei impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi impotriN zt
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
13.2 in procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, entitatea contractantă aplică prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia
datelor) şi ale legislaţiei naţionale.
13.3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale contractantului, comunicate in cad ri
prezentului contract, vor fi prelucrate de entitatea contractantă in scopul executării prezentului eon!
13.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate in vederea cxct..
prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume şi prenume, adresă, serie şi număr can
identitate, cod numeric.persdnal, număr de telefon/fax, adresă de poştă electronică, cont bancar).
13.5. Datele personale ate ,COntractantulti, COinunicate in cadrut prezentului contract, pot fi comuni,
de Entitatea contractantă instituţiitor publice, in conformitate cu obligaţiile legate care îi revin acest
13..6 in situaţia in care este,necesară .prelugarea datelor personate ale contractantului in alte scoptii
decăt cele prevăzute mai sus, entitatea contractntă va infoi:ma contr'actantul şi îi va solicita acordul scri s
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislaţiei in
vigoare.
13.7. Entitatea contractantă asigură dreptul Contractantului la infonnare şi acces la datele cu camcter
personal, dreptul la rectifiCaie, actualiz:afe, portabilitate, ştergere, la restrictionare şi opoziţie
conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare
13.8. Datele personale ale contractantului -stint păstrate de entitatea contractantă pe intreaga perioada
executare a contractului şi ulterior incetăiii. acestUia,..in conformitate cu prevederile legate referitoare la
arhivarea documentelor.
Art. 14. Limba care guverneazei contractul
14.1.Limba care guvernează contractul este limba rornană.
Art. 15. Comunicdri
15.1.(1) Once comunicare intre .. părţi, rcf2ritoare la indeplinirea prezentului contract trebuic
transmisă in scris la adresele părţilor meriionate in prezentul contract
(2) Once document scris trebnie'inregistrat azat in momentul transmiterii, cat şi in momentul
15.2.- Comunicările intre părţi se pot face Fe. i . prin tclefon„ fax sau
a primirii comunicării.

cu condiOa confirmari i in

Art.16. Legea aplicabild contractului
16.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partite au inteles să incheie prezentul ccr.lract in 2 (douri) exemplare originate, ate unul pentru tiectirkparte contractantă.
Achizitor,
RNP Romsilva-Administratia Parcului
Natural Portile de Fier RA

Prestator,
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