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Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Componenta revizuită

Nr. Crt.
Ediţia/ revizia
în cadrul
ediţiei

Modalitate
a reviziei

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
ediţiei

1

2

3

4

1.

Ediţia 1

X

02.09.2019

2.

Revizia 2

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ
PROPRIE
de atribuire a contractelor de achiziţie
publică de servicii
prevăzute ȋn Anexa nr. 2 ,
Cod P0-01-BAP

X

02.09.2019

Lista de difuzare
Nr. Crt.

Elemente privind
responsabilii/
operaţiunea
1

Numele şi
prenumele

Funcţia

2

Data

3

1

Elaborat

Gabi Sârbu

Birou Achizitii Publice

2.

Verificat

Ec. Ioana Poponete

Contabil Sef.

3.

Aprobat

Acad. Ioan Dan Tufiş

Director

4

4.
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Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
Nr.
Crt

1.

Scopul
difuzării

Exemplar nr.

1
Aplicare /
difuzare
Informare /
aplicare

2
1

Comparti
ment
Funcţia
3
Secretariat

4
Secretara

Nume şi
prenume

Data
primirii

5

6
03.09.2019

CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15 .
16.
17.

Dispoziţii generate
Caracteristici generate
lniţierea procedurii
Depunerea ofertei
Conflictul de interese
Criteriul de atribuire
Documentaţia de atribuire
Caietul de sarcini
Clarificări
Elaborarea ofertei
Depunerea ofertei
Tranparenţa procedurii.
Modificarea şi retragerea ofertei
Valabilitatea ofertelor
Evaluarea ofertelor
Criterii de respingere a ofertelor
lnformarea candidaţilor
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Reguli privind comunicarea actelor
Anularea procedurii de atribuire
Incheierea contractulul
Dosarul achiziţiei
Dispoziţii finale
Etapele
Formulare

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii prevăzute ȋn Anexa nr. 2 , prevăzute ȋn
Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică
decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7 alin.(1) lit. d) Legea nr. 981/2016 coroborat cu art.
43 HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 MODIFICATĂ CU 419/2018.
1. Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedura stabileste modul de organizare si desfasurare de catre Institutul de

Cercetări pentru Inteligență Artificială “Mihai Drăgănescu”( I.C.I.A.), in calitate de autoritate
contractanta, a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor cadru de
servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/ 2016 privind
achizitiile publice (denumita in continuare ,,Legea nr. 981/2016"), cu valoarea estimata fara
TVA, mai mica decat pragul corespunzator prevazut la art. 7 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 43
HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 MODIFICATA CU 419/2018, respectiv intre 1000 lei si
100000 lei, (exclusiv).
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(2) Dispozitiile prezentei metodologii se completeaza, acolo unde este necesar, cu dispozitiile

actelor normative in vigoare.
(3) Termenii si expresiile folosite in cuprinsul prezentei metodologii corespund definitiilor si
intelesurilor atribuite de legislatia in vigoare aplicabila.
2. Caracteristici generate
(1)
I.C.I.A. are dreptul de a aplica o selectie de oferte, iar orice prestator interest are dreptul
de a depune oferta.
(2)
In vederea aigurarii transparentei, a tratamentului egal, a celui nediscriminatoriu si a
atragerii participarii unui numar cat mai mare de ofertanti, I.C.I.A. va lansa procedura
simplificata proprie proprie pentru serviciile sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa
nr. 2 la Legea 98/ 2016, prin publicarea pe paginile de internet www.racai.ro / https://sicapprod.e-licitatie.ro:8881/ca/adv-notices a urmatoarelor documente:
a) anuntul de publicitate la procedura simplificata proprie pentru achizitionarea de servicii
prevăzute ȋn Anexa nr. 2 ;
b) documentatia de atribuire, respectiv caietul de sarcini, proiectul de contract, formulare
modele de documente.
(3) Dupa lansarea procedurii , desfaurarea acesteia presupune, in continuare, realizarea
urmatoarelor etape:
1. Etapa de planificare- consultare a pietei
2. Intocmirea referatului de necesitate
3. Intocmirea caietului de sarcini
4. Intocmirea Anuntului de Publicitate si/sau Caiet de sarcini
5. Publicarea Anuntului de Publicitate pe www.racai.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/adv-notices
6. Analiza oferte postate in https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/ catalog
7. Raport de atribuire a achizitiei pentru Servicii Anexa 2 www.racai.ro/https://sicap-prod.elicitatie.ro
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8. Cumpararea directa de Servicii Anexa 2 din https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ ca/directacquisition/catalog
9. Semnarea contractului de Achizitie Publica
3.

lnitierea procedurii

(1) Procedura se initiaza prin publicarea, pe pagina de internet a institutiei www.racai.ro
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/adv-notices a unui anunt de publicitate pentru
achizitionarea de servicii cazare, insotit/fara de caiet de sarcini.
(2) In vederea respectarii transparentei; a tratamentului egal, se poate hotari publicarea,
suplimentar, si prin alte modalitati de informare a operatorilor economici, respectiv: sau alte
modalitati de informare publica, respectiv transmiterea de anunt de publicitate catre un numar
de minim 3 (trei) operatori economici de profil.
(3) Anunt de publicitate la procedura simplificata proprie pentru achizitionarea de servicii
prevazute in Anexa nr. 2 la Legea 98/ 2016, avand valoarea estimata, fara TVA, mai mica decat
pragul corespunzator prevazut la art. 7 alin. (1) lit. d), respectiv intre 1000 lei si 100000 lei
(exclusiv) va contine urmatoarele informatii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Date identificare autoritate contractanta;
Denumire contract
Data limita depunere oferta
Tip anunt;
Tip contract;
Cod si denumire CPV
Descriere contract
Conditii referitoare la contract
Conditii de participare
Criterii de atribuire
Informatii suplimentare

CASA ACADEMIEI -- Calea 13 Septembrie 13, Bucureşti 5, ROMÂNIA, 050711
Tel: + (4021) 3188103, Fax: +(4021) 3188142

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Biroul Achiziţii
Publice

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii
prevăzute ȋn Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016

Ediţia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 6 din 29
Exemplar nr.: 1

(1) I.C.I.A. are obligatia de a stabili si de a include, in anuntul de publicitate, data limita pentru
postarea ofertelor in https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisiti on/catalog.
Tip procedura: Procedura simplificata proprie
Tip contract: Servicii
Cerinte minime obligatorii:
Denumirea achizitie.
CPV: ………………………-Servicii prevăzute ȋn Anexa nr. 2 (Rev.2)
Descrierea contractului
Perioada desfasurarii
Localitatea
Tipul: Serviciilor
Valoarea estimata fara TVA:
Modalitatea de achizitie: Achizitia directa a serviciilor amintite se va face din Catalogul
electronic disponibil in SICAP. In aceste conditii, autoritatea contractanta, invita operatorii
economici interesati sa transmita pe adresa de e-mail: sarbu@racai.ro si sa posteze in
catalogul electronic SICAP, oferta de pret, pana ln data …....... ora ……...
Criteriul de atribuire:
Criteriul de atribuire ales pentru aceasta procedura este pretul cel mai scazut.
Conditii referitoare la contract:
Atribuirea se va face prin selectarea ofertei din catalogul de produse/servicii/lucrari
publicat in SICAP. la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/directacquisition/catalog.
Achizitia se va face prin incheierea unui contract in termen de 3 zile de la stabilirea
ofertei castigatoare in baza aplicarii criteriului de atribiuire “Pretul cel mai scazut”
ofertelor postate si trimiterea cererii de cumparare catre ofertantul care-l indeplineste.
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Conditii de participare:
Ofertantul se va asigura ca este inregistrat in SICAP, iar certificatul sau este valabil la
data atribuirii.
In oferta de pret vor fi incluse toate cheltuielile privind prestarea serviciilor ofertate. Plata
se va face in termen de maxim 30 de zile, intr-un cont IBAN deschis la Trezorerie, dar nu
mai devreme de intervalul 24-31 a lunii in care se implineste termenul, dupa
receptionarea fara obiectiuni a serviciilor, in baza contractului si facturii.
Informatii suplimentare:
Operatorii economici interesati au obligația de a posta în catalogul electronic disponibil în
SICAP, sub denumirea: …………………………………………………………………. cod
CPV: …………….. Servicii prevăzute ȋn Anexa nr. 2 , oferta de pret in conformitate cu
cerintele Anuntului de publicitate. Ofertele vor fi transmise si la adresa de e-mail
…………. pana ln data …….. ora …….. Prezentul anunt nu reprezinta o obligatie de
cumparare din partea noastra decat dupa transmiterea unei comunicari in acest
sens prin inermrdiul Catalogului SICAP.
(2) Perioada minima dintre data publicarii anuntului de participare la procedura
implificata proprie i data limita de depunere a ofertelor este de cel putin 4 zile, in cazul
atribuirii unui contract de achizitie publica de Servicii prevăzute ȋn Anexa nr. 2 a caror
valoare estimata, fara TVA, este mai mica decat pragurile prevazute la la art. 7 alin. (1)
lit. d), respective intre 1000 lei, si 100000 lei
4.
Depunerea ofertei
Orice operator economic are dreptul de a posta oferta, in conditiile prezentei proceduri.
5.
Conflictul de interese
(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, I.C.I.A. are obligatia de a lua toate
masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese,
in scopul evitarii denaturarii concurentei si al aigurarii tratamentului egal pentru toti
operatorii economici s-a aplelat la publicarea ofertelor in https://sicap-prod.elicitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/catalog.
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6.
Criteriul de atribuire
(1)
I.C.I.A. are obligatia de a preciza, in anuntul de publicitate, criteriul de atribuire
a contractului de achizitie publica, care, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata
durata de aplicare a procedurii de atribuire.
(2) Criteriile de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect servicii
cazare, prevazute in Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 si incheiate conform prezentei
proceduri sunt pretul cel mai scazut sau cel mai bun raport calitate-pret, in conformitate
cu prevederile art. 187 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016.
7.
Documentatia de atribuire
(1)
I.C.I.A. are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei de atribuire.
(2) Documentatia de atribuire contine:
a) caietul de sarcini;
(3)
I.C.I.A. va publica pe paginile de internet www.racai.ro / https://sicap-prod.elicitatie.ro:8881/ca/adv-notices, anuntul de publicitate si intreaga documentatie de
atribuire.
8.
Caietul de sarcini
(1) Anunul de participare trebuie sa contina cel putin informaiti generate standard,
insoite de formalitatile ce trebuie indeplinite in legatura cu procedura de atribuire in
cauza, particularizate in functie de contextul in care se incadreaza achizitia, criteriile de
calificare si selectie, daca este cazul, modul in care trebuie intocmite si structurate
propunerea tehnica si cea financiara, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat.
(2) Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice care reprezinta
cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui serviciu sa fie
descries ,in mod obiectiv, astfel incat sa corespunda necesitatii autoritaii contractante.
(3) Caietul de sarcini contine orice informaii sau cerinte necesare intocmirii de catre
ofertanti a propunerilor tehnice si calcularii valorilor propunerilor financiare.
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9.
Clarificari
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind
documentaia de atribuire.
(2)
I.C.I.A. are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, la
orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaeasca, de regula 1 zile
lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, dar
numai daca acele solicitari sunt primite cu cel putin 1 zile inainte de data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor.
(3)
I.C.I.A. are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari prin
intermediul e-mail soliciatantului sau a publica pe pagina de internet a institutiei
raspunsurile insotite de intrebarile aferente fara a dezvalui identitatea solicitantilor.
10. Elaborarea ofertei
(1) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile pulicate in anuntul de
publicitate.
11. Depunerea ofertei
(1) Prestatorul are obligatia de a depune oferta in forma stabilita in anuntul de
publicitate, la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/catalog.
pana la data si ora limita pentru depunere, stabilite in anuntul de publicitate la procedura
simplificata proprie proprie.
(2) Ofertantul are dreptul de a depune o singura oferta,cu obligatia ca aceasta sa nu
se abata de la cerintele prevazute in anuntul de publicitate.
12. Tranparenta procedurii.
In scopul evitarii denaturarii concurentei si al aigurarii tratamentului egal pentru toti
operatorii economici s-a aplelat la publicarea ofertelor in https://sicap-prod.elicitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/catalog.
13. Modificarea si retragerea ofertei
(1) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data
limita stabilita pentru depunerea ofertei.
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14. Valabilitatea ofertelor
(1) Ofertantul are obilgatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de
valabilitate stabilita de I.C.I.A..
15 . Evaluarea ofertelor
Ofertei castigatoare se stabileste in baza aplicarii criteriului de atribiuire “Pretul cel mai
scazut” ofertelor postate si trimiterea cererii de cumparare catre ofertantul care-l
indeplineste
16. Criterii de respingere a ofertelor
a)
a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre criteriile
stabilite in anuntul de publicitate;
b)
constituie o alternative la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate
fi luata in considerare deoarece in anuntul de participare nu este precizata in mod
explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva oferta alternativa, nu
respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
c)
pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata
comunicata prin anuntul de participare si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri
suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
d)
oferta este depusa cu nerespectarea prevederilor datei limita stabilita pentru
postarea ofertelor;
17. lnformarea candidatilor
Informarea se va face prin trimiterea cererii de cumparare catre ofertantul care-l
indeplineste criteriul de atribuire Pretul cel mai scazut.
18. Reguli privind comunicarea actelor
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se
transmita sub forma de document scris.
(2) Documentele scrise pot fi transrnise prin e-mail comunicat in anuntul de puplicitate;
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19. Anularea procedurii de atribulre
Anuntul de publicitate nu reprezinta o obligatie de cumparare din partea ICIA
decat dupa transmiterea unei comunicari in acest sens prin inermrdiul Catalogului
SICAP.
20. Incheterea contractulul
(1) I.C.I.A. are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui
oferta a fost stabilita ca fiind catigatoare ca urmare a transmiterii cererii de cumparare in
SICAP.
21. Dosarul achizitiei
(1) I.C.I.A. are obligaia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de
achizitie publica incheiat.
(2) Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre I.C.I.A. atat timp cat contractul
de achizitie publica produce efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data incetarii
contractului respectiv.
(3) Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda documentele intocmite/primite de
I.C.I.A. in cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele:
a) Referatul de necesitate;
b) Anuntul de publicitate la procedura simplificata proprie proprie si dovada publicarii
acestuia;
c) Caietul de sarcini;
d) Raport de atribuire a achizitiei pentru Servicii prevazute in Anexa 2;
e) Contractul de achizitie publica, semnat;
n) Factura fiscala in baza caruia s-a facut plata serviciilor din anuntul de publicitate.
22. Dispozitii finale
Prezenta procedura se va publica pe pagina de internet a institutiei, toti operatorii
economici considerandu-se a avea cunostinta de dispozitiile prevazute in cuprinsul
acesteia.
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ETAPELE PROCEDURII SIMPLIFICATE
1. Etapa de planificare- consultare a pietei
2. Intocmirea referatului de necesitate
3. Intocmirea caietului de sarcini
4. Intocmirea Anuntului de Publicitate si/sau Caiet de sarcini
5. Publicarea Anuntului de Publicitate pe www.racai.ro / https://sicap-prod.e-licitatie.ro
6. Analiza oferte postate in https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/cata
log
7. Raport de atribuire a achizitiei pentru Servicii Anexa 2 www.racai.ro / https://sicapprod.e-licitatie.ro
8.Cumpararea
directa
de
Servicii
Anexa
2
din
https://sicap-prod.elicitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/catalog
9.Semnarea contractului de Achizitie Publica
Structura Organizatorica
Compartiment
Referent AP
Consilier Juridic
Contabil Sef
DIRECTOR

Etapa
1
E
E
PAAP

2
E

Av
Ap

Av
Ap

3

4

5

6

7

8

9

E

E

E

E

E

E

Av
Ap

Av
Ap

Av
Ap

Av
Ap

Av
Ap

Av
Ap

E
Av
Av
Ap

Nr.înreg : ...................
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Se aprobă Director,
Acad. Ioan Dan Tufis

CAIET DE SARCINI
ACHIZITIA DE SERVICII
o Se vor descrie serviciile ce trebuie prestate;
o Se vor cere autorizatiile societatilor ofertante pentru furnizarea acestor servicii
(daca este cazul);
o Daca serviciile trebuie prestate intr-un interval de timp dat, se va preciza
aceasta;
o Daca serviciile care fac obiectul achizitiei au caracter succesiv sau repetitive,
vor fi precizate intervalele de timp sau periodicitatea acestora (sau se va atasa
la caietul de sarcini un grafic de derulare a serviciilor);
o Daca este cazul se vor solicita documente (buletine de masura, buletine de
analiza, etc) care sa certifice serviciile efectuate.

Solicitant structura organizatorica
Numele si prenumele:..............................
Semnatura: .......................................
Data:zz/ll/aa
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Se aprobă Director,
Acad. Ioan Dan Tufis

Propun spre aprobare,
Contabil Sef
Ec. Ioana Poponete
Consilier Juridic
………………(Prenumele şi Numele)

NOTĂ JUSTIFICATIVA
PRIVIND ACHIZIȚIEI PRIN PROCEDURA PROPRIE
1.Categoria de produse:
2.Codul de clasificare CPV:
Nr. crt. Denumire produs
U.M
CPV
Cant. Pret
unitar
cu
TVA
Total

Total
valoare
cu TVA

3. Valoarea achiziţiei: …… lei , exclusiv taxe .
4. Procedura de achiziţie conform legii : Procedura simplificata proprie.
5. Justificarea achiziţiei:
Valoarea estimate a serviciilor , färă TVA este intre 1000 lei, si 100000 lei pentru servicii
sociale si alte servicii scazare.
Achizitorul are dreptul să aplice procedura simplificată proprie a achiziției de produse,
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servicii sau lucrări in conformitate cu de art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice şi art. 43-46 Normele metodologice deaplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice.
Cu deosebită stima,
Referent Aachizitii Publice
………………(Prenumele şi Numele)
Data:zz/ll/aa
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Se aprobă Director,
Acad. Ioan Dan Tufis

Propun spre aprobare,
Contabil Sef
Ec. Ioana Poponete
NOTA JUSTIFICATIVA
privind cerintele minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara
sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala
Avand in vedere complexitatea redusa a contractului, cerintele minime de calificare
referitoare la situatia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau
profesionala a ofertantilor sunt cele precizate in legislatia aplicabila, nu consider necesar
aplicarea in mod suplimentar a unor alte cerinte.
Referent Achizitii Publice
………………(Prenumele şi Numele)
Data:zz/ll/aa
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Se aprobă Director,
Acad. Ioan Dan Tufis
Propun spre aprobare,
Contabil Sef
Ec. Ioana Poponete

NOTA JUSTIFICATIVA
privind stabilirea criteriului de atribuire
Avand in vedere urmatoarele:
1. Cerinta de a achizitiona echipamente cu specificatii minimale prestabilite, pentru a
putea implementa contractele asumate, conform anexelor acestora.
2. Cerinta de a gestiona eficient fondurile publice, respectiv de a obtine un pret cat
mai mic pentru echipamentele achizitionate.
Criteriul pentru adjudecarea contractului este „in mod exclusiv, pretul cel mai
scazut”.
Referent Aachizitii Publice
………………(Prenumele şi Numele)
Data:zz/ll/aa
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Se aprobă Director,
Acad. Ioan Dan Tufis

Propun spre aprobare,
Contabil Sef
Ec. Ioana Poponete

NOTA
privind aprobarea documentatiei
Va inaintam spre aprobare documentatia pentru elaborarea ofertei, respectiv:
- Caietul de sarcini,

Intocmit documentatie,
Referent Aachizitii Publice
………………(Prenumele şi Numele)
Data:zz/ll/aa

CASA ACADEMIEI -- Calea 13 Septembrie 13, Bucureşti 5, ROMÂNIA, 050711
Tel: + (4021) 3188103, Fax: +(4021) 3188142

ACADEMIA ROMÂNA
SECŢIA DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala
ICIA
_______________
Biroul Achiziţii
Publice

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE
de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii
prevăzute ȋn Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016

Ediţia: 1
Nr.de ex.:
Revizia: Nr.de ex. : Pag. 19 din 29
Exemplar nr.: 1

Se aprobă Director,
Acad. Ioan Dan Tufis
Propun spre aprobare,
Contabil Sef
Ec. Ioana Poponete

RAPORT de atribuire a achizitiei prin procedura simplificata proprie
pentru Servicii prevăzute ȋn Anexa nr. 2 pentru
………………………….
In vederea desemnarii ofertei câştigatoare pentru achizitia de Servicii prevăzute ȋn
Anexa nr. 2 pentru ……………………………. publicata in SICAP prin anuntul …………..
avand cod CPV ………………………….. prin procedura simplificata proprie
in
conformitate cu prevederile art. 7. alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 24
mai 2018 si H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:.
Valoarea estimată a achizitiei este de ……., lei fără TVA.
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.
In urma solicitării de oferte de pret au fost transmise oferte de pret la adresa de email, din partea următorilor operatori economici :
1. S.C ………………………. inregistrată in SICAP cu nr. ………… cu o oferta financiară
de ……. lei fără TVA, la care se adaugă TVA …… lei.
2. S.C ………………………. inregistrată in SICAP cu nr. ………… cu o oferta financiară
de ……. lei fără TVA, la care se adaugă TVA …… lei.
3. S.C ………………………. inregistrată in SICAP cu nr. ………… cu o oferta financiară
de ……. lei fără TVA, la care se adaugă TVA …… lei.
Analizand ofertele depuse s-a constatat faptul ca - oferta financiara depusea de
S………………………………………... depăşesc valoarea estimată a achizitiei.
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Oferta depusă de S.C …………………………, indeplineşte cerintele solicitate, iar oferta
financiară se incadreaza in valoarea estimată a achizitiei.
Avand la baza cele menționate in prezentul raport, precum si a aplicării criteriului
de atribuire, respectiv
Oferta declarată câştigătoare a achizitie publice ce are ca obiect Servicii prevăzute ȋn
Anexa nr. 2 pentru ………………………………Cluj cod CPV …………………… (Rev.2)
este cea depusă de ofertantul S.C ………………………………….. in SICAP cu nr.
…………………….. cu o oferta financiară de …………. lei fără TVA, la care se adaugă
TVA ……… lei.
Drept pentru care s-a incheiat astăzi ………. prezentul raport, intr-un singur exemplar
original.
Referent Achizitii Publice
Gabriel Sarbu.
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Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat
prezentul contract de prestare de servicii,
între
Institutul de Cercetari pentru Inteligenta Artificiala ,,MIHAI DRAGANESCU''
Adresa: CASA ACADEMIEI, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti 050711,
ROMÂNIA,E-mail: office@racai.ro; Fax
: +40-21-3188142 Adresa de internet:
www.racai.ro,
cod
fiscal
6121265,
având
contul
curent
.................................................................deschis la ............................, reprezentată prin
acad. Dan Ioan TUFIS, în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare achizitor, pe de
o parte,
şi
…….............................................……………......................
denumirea
operatorului
economic
adresă
.........................................telefon/fax
.....................număr
de
înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată
prin
.............................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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b)achizitor şi prestator - părţile 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 face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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;
g) 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 în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în anexa nr. 1, respectiv
................ 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
integrala a obiectului contractului, respectiv serviciile prevăzute în anexa nr. 1.
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4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei la care
se adaugă T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii lui si până la data îndeplinirii
obligaţiilor contractuale reciproce, dar nu mai târziu de .......................................
(termenul trebuie sa cuprinda atat livrarea, cât si plata nu mai tarziu de 31.12.20NN)
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările
din perioada de evaluare;
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la
depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din
perioada de evaluare;
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate, respectiv în __15_ de zile
de la data comenzii ferme/semnării contractului.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate integral conform procesului verbal de receptie al serviciilor semnat fara obiectiuni.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de 30 zile calendaristice
de la primirea facturii fiscale sau de la receptia serviciilor in cazul in care data primirii facturii este
anterioara receptiei. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. Documentele în
baza cărora se va face plata vor fi: procesul verbal de receptie a serviciilor şi factura fiscală.

8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de Universitatea din Bucureşti,
în contul pe care prestatorul se obligă să-l deschidă la trezorerie.
8.5 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3% din preţul contractului pentru fiecare zi de întȃrziere,
pȃnă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul contractual convenit la art. 8, pct.
8.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0,3% din plata neefectuată pentru fiecare zi întȃrziere, pȃnă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
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9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
Clauze specifice
10. Recepţie şi verificări
10.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta/propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
10.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în maxim 15 zile de la data
comenzii ferme/ semnării contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor
stabili de comun acord, prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
11.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul
convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act
adiţional.
11.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
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11.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
12. Ajustarea preţului contractului
12.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
12.2 - Preţul contractului este ferm.
13. Forţa majoră
13.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
13.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
13.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
13.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
14. Soluţionarea litigiilor
14.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
14.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti din România.
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15. Limba care guvernează contractul
15.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
16. Comunicări
16.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
16.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
17. Încetarea prezentului contract:
17.1 – La ȋmplinirea termenului pentru care a fost încheiat.
17.2 – Prin denunţarea unilaterală de către achizitor, fără nicio notificare prealabilă adresată
prestarorului, în cazul în care acestuia i se retrage autorizaţia de funcţionare, intră în procedura de
reorganizare judiciară sau este declarat în stare de faliment. În acest caz, prestarorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
17.3 – Prin denunţare unilaterală, cu o notificare prealabilă adresată prestarorului, în cazul în care
acesta nu îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
17.4 – Prin denunţare unilaterală de către achizitor ȋn cazul apariţiei unor cirumstanţe care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi cu condiţia ca acesta să notifice prestarorul.
17.5 – Prin acordul scris al părţilor.
17.6 – În orice alte cazuri prevăzute de lege.
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18. Legea aplicabilă contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor
I.C.I.A.
Diector,
Acad. Dan Ioan Tufis

Furnizor
S.C. __________________ S.R.L.
Director General,
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Anexa 1, la contractul Nr. ___________/______________

Nr.crt.
1
2
3
4

Denumire serviciu

Tarif
serviciu

Valoarea în Valoare în lei
lei fără TVA
cu TVA

Total
Achizitor
I.C.I.A.
Diector,
Acad. Dan Ioan Tufis

Furnizor
S.C. __________________ S.R.L.
Director General,
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