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Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilitătii lucrătorilor şi a î ntreprinderilor
Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
Titlul proiectului POSDRU 81/3.2/S/55075: Securitatea şi  sănătatea în muncă, o
premisă pentru competitivitate

ANUNT PUBLICITAR
achiziţionare servicii creatie si mentenanta website proiect POSDRU 55075

Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Mu ncii “Alexandru Darabont” lanseaza aceasta cerere de oferte
in vederea derularii procedurii de achiziţie directă de servicii creatie si mentenanta website proiect , necesare implementarii
proiectului intitulat “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă p entru competitivitate”,.

Obiectul contractului: “servicii creatie si mentenanta website proiect ”, cod CPV 72413000-8 (Rev. 2).

Sursa de finantare: contractul de finanţare POSDRU/ 81/3.2/S/55075

Documentatia de atribuire se poate obţine de pe site -ul www.inpm.ro.

Termenul limită de depunere este 1 8.04.2011, ora 10:00.

Criteriul de atribuire al contractului este “pretul cel mai scazut”.

Ofertele se depun la sediul achizitorului: Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692 – SECRETARIAT.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la tel: 021.313.17.29, persoana de contact Cristian Marcel Sterian, responsabil
financiar.

Vă mul umim și va dorim succes!

DR. ING. IONEL IORGA

DIRECTOR GENERAL
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APROBAT

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ing. Ionel IORGA

DOCUMENTATIE

PENTRU ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI

IN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DIRECTE DE SERVICII CREATIE SI MENTENANTA WEBSITE PROIECT

POSDRU 55075

Cod CPV: 72413000-8 (Rev. 2).

Avizat:  Negoiţă Simona, manager de proiect ______________

Întocmit,

Badea Aurelia, consilier juridic _________________________

Sterian Cristian Marcel, responsabil financiar _____________

Bucureşti

2011
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FIŞA DE DATE
FIŞA DE DATE

PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII CREATIE SI MENTENANTA WEBSITE
PROIECT POSDRU 55075

Achizitor: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA
MUNCII “ALEXANDRU DARABONT” – INCDPM

Proiect: “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”
ID Proiect
POSDRU

55075

Calitatea
achizitorului
în cadrul
proiectului:

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor :

Denumire: Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” -
INCDPM Bucureşti
Adresa: Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692
Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian,
responsabil financiar

Telefon: 021.313.76.12

Email: office@inpm.ro Fax: 021.315.78.22

1.2. a. Termen limită de depunere a ofertelor: 1 8 APRILIE 2011, ora 10:00
b. Adresa unde se primesc ofertele:
La sediul Institutului Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” – INCDPM din
Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 – Secretariat, cu menţiunea “SERVICII CREATIE SI
MENTENANTA WEBSITE PROIECT POSDRU 55075 ”.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: contract de servicii
2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: servicii creatie si mentenanta website proiect

office@inpm.ro
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POSDRU 55075
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

a. lucrări b. produse c. servicii
Execuţie
Proiectare şi execuţie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor

Cumparare
Leasing
Inchiriere
Cumparare în rate

Categoria serviciului
2A
2B

Principala locaţie a lucrării: Principala locaţie a lucrării:
Bucureşti

Principala locaţie a lucrării:

2.1.4. Durata contractului de achiziţie
Contractul intră in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.07.2013

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut  X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI

Documente de calificare - declaraţie privind eligibilitatea
- declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
- informaţii generale
- declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani
- certificat de participare la licitatiex cu oferta independenta
- declaratie de acceptare a conditiilor pevazute in contractul de servicii

Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi
financiar)

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică
Oferta tehnică va fi însoţită de dovada expe rienţei:
- în crearea de website-uri având ca temă securitatea şi sănătatea în
muncă (exemple, CV)
- de a recrea (redesign) si de a asigura mentenanta website -ului
(restructurare si actualizare) (CV)
- de a administra serverele de internet şi email, bazat e pe sistemul de
operare Linux (CV)

2. Oferta financiară
Valoarea estimată a serviciilor: 61.000 lei, fără TVA.
3. Documente de calificare
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Termenul de plata pentru serviciile prestate este de maxim 15 zile de la
data încheierii procesului verbal de rece pţie a serviciilor.

Documentele se transmit intr -un  plic.

Ofertele se primesc pe adresa Institutului Naţional de Cercetare -
Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” – INCDPM
din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 0616 92 –
Secretariat, cu menţiunea “menţiunea “ SERVICII CREATIE SI
MENTENANTA WEBSITE PROIECT POSDRU 55075 ”.

Ofertanţii care îndeplinesc toate cerinţele obligatorii vor fi considerati
calificati.

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi comp let în
corelaţie cu prevederile caietului de sarcini anexat prezentei
proceduri.

Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către ofertant
a tuturor cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în  Caietul de sarcini.

Dacă propunerea tehnică nu satisface cerinţele caietului de sarcini,
oferta va fi considerată neconformă, conform art. 36 pct. 2 a din
H.G. 925/2006

Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de
18.04.2011, ora 09:00

Informaţii referitoare la termenele
pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor

Prestarea serviciilor va începe dupa semnarea contractului.

Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile de
actualizare/modificare a preţului
contractului de achiziţie

Se va prezenta o declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale
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CAIETUL DE SARCINI

Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont”, denumit în continuare INCDPM,
lanseaza aceasta cerere de oferte pentru achizitia de “SERVICII CREATIE SI MENTENANTA WEBSITE PROIECT
POSDRU 55075”, necesare implementarii proiectului POSDRU intitulat “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru
competitivitate”.

Sursa de finanţare: Proiectul “Securitatea şi să nătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, contract de finanţare
POSDRU/ 81/3.2/S/55075.

Valoarea serviciilor va rămâne fermă pe toată perioada de derulare a contractului.

Termenul de plata pentru produsele furnizate se va face în  maxim 15 z ile de la data încheierii procesului verbal de recepţie.

Obiectivul achiziţiei: Crearea şi gestionarea unei secţiuni dedicate proiectului, în cadrul paginii website a INCDPM în
vederea promovării activităţilor din cadrul proiectului (informaţii actualizat e asupra stadiului de implementare, comunicate de
presă, alte informaţii). Pagina de web a proiectului va asigura o mai bună difuzare a informaţiilor şi un mai bun acces la
serviciile de informare.

Secţiunea web informativă dezvoltata in cadrul proiectulu i va cuprinde urmatoarele tematici principale:
o Legislaţie
o Diferite categorii de riscuri tradiţionale şi soluţii de prevenire
o Bune practici, modele flexibile de organizare, modele de management al SSM
o Prevenirea stresului, violenţei şi hărţuirii
o Statistici
o Link-uri la pagini web din tară, cu resurse informative
o Listă a furnizorilor de informaţii din domeniul SSM
o Instrumente de evaluare a riscurilor
o Materiale informative.

Servicii
Servicii de proiectare si realizare website , din care:

 Realizare interfata publica
 Interfata de administrare – Administrare
 Interfata de administrare – Editare continut
 Interfata de administrare – Editare imagini
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 Interfata de administrare – Editare layout/template
 Interfata de administrare – securitate
 Interfata de administrare – standarde
 Compatibilitate cu toate browserele web

Servicii redesign si mentenanta ( restructurare si actualizare) , din care:
 Designul, implementarea şi actualizarea site -ului web,  care implică:

- cunoaşterea limbajelor HTML, PHP, JAVASCRIPT, CSS, PYTHON, SQL, C++
- web design
- lucrul cu programele Adobe Dreamweaver, Adobe  Flash Professional

 Design grafic, care implică:
- lucrul cu programe de design grafic Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Adobe Acrobat Professional

 Experienţă în administrarea de website -uri, design grafic şi dezvoltarea de conţinut în domeniul SSM
Servicii de dezvoltare de conţinut şi co municare cu grupurile ţintă , din care:

 Servicii de dezvoltare de continut
 Servicii de comunicare cu grupurile tinta
 Servicii de difuzare a informaţiilor şi un mai bun acces la serviciile de informare

Promovarea website-ului şi furnizarea de rapoarte de u tilizare, dn care:
 Optimizarea (SEO) paginilor web pentru motoare de căutare

Administrarea serverelor de internet şi email, bazate pe sistemul de operare Linux , din care:
 Instalare şi configurare sistem de operare Linux
 Instalare şi configurare firewall
 Instalare şi configurare server de email
 Instalare şi configurare server web APACHE, ZOPE + PLONE
 Instalare şi configurare server DHCP
 Instalare şi configurare server DNS
 Instalare şi configurare server MySQL
 Instalare şi configurare server FTP
 Instalare şi configurare server SSH
 Instalare şi configurare server PROXY
 Instalare şi configurare antivirus
 Instalare şi configurare antispam

Administrarea reţelei locale , din care:
 Configurarea şi diagnosticarea reţelei de calculatoare locale
 Instalarea, configurarea şi diagnosticarea calculatoarelor cu sisteme de operare Windows
 Devirusarea calculatoarelor, backup şi recuperări de date
 Conectarea calculatoarelor în reţea folosind cablu UTP
 Configurare switchuri şi routere
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Pentru toate serviciile pe care le va desfăşura, prestatorul va trebui să obţină în prealabil acceptul Autorităţii contractante.

Prestatorul va realiza structura website-ului în concordanţă cu cerinţele proiectului. Link -ul la prima pagina de site a
proiectului se va realiza de pe site -ul Achizitorului: http://inpm.ro

Structura website-ului  si toate materialele de informare  continute trebuie să corespundă cu prevederile Manualului de
identitate vizuală POSDRU 2007 -2013 publicat de Autoritatea de Management pentru  Programul Opera ional Dez voltarea
Resurselor Umane (www.fseromania.ro)

Drepturile de autor asupra structurii website -ului vor fi transferate automat Achizitorului, fără alte obligatii patrimoniale
derivate din drepturile de autor sau ale interpretilor.

http://inpm.ro
www.fseromania.ro
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FORMULARE

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

Servicii
Servicii de proiectare si realizare website , din care:

 Realizare interfata publica
 Interfata de administrare – Administrare
 Interfata de administrare – Editare continut
 Interfata de administrare – Editare imagini
 Interfata de administrare – Editare layout/template
 Interfata de administrare – securitate
 Interfata de administrare – standarde
 Compatibilitate cu toate browserele web

Servicii redesign si mentenanta ( restructurare si actualizare) , din care:
 Designul, implementarea şi actualizarea site -ului web,  care implică:

- cunoaşterea limbajelor HTML, PHP, JAVASCRIPT, CSS, PYTHON, SQL, C++
- web design
- lucrul cu programele Adobe Dreamweaver, Adobe  Flash Professional

 Design grafic, care implică:
- lucrul cu programe de design grafic Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Adobe Acrobat Professional

 Experienţă în administrarea de website -uri, design grafic şi dezvoltarea de conţinut în domeniul SSM
Servicii de dezvoltare de conţinut şi comunicare cu grupurile ţintă , din care:

 Servicii de dezvoltare de continut
 Servicii de comunicare cu grupurile tinta
 Servicii de difuzare a informaţiilor şi un mai bun acces la serviciile de informare

Promovarea website-ului şi furnizarea de rapoarte de utilizare , dn care:
 Optimizarea (SEO) paginilor web pentru motoare de căutare

Administrarea serverelor de internet şi email, bazate pe sistemul de operare Linux , din care:
 Instalare şi configurare sistem de operare Linux
 Instalare şi configurare firewall
 Instalare şi configurare server de email
 Instalare şi configurare server web APACHE, ZOPE + PLONE
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 Instalare şi configurare server DHCP
 Instalare şi configurare server DNS
 Instalare şi configurare server MySQL
 Instalare şi configurare server FTP
 Instalare şi configurare server SSH
 Instalare şi configurare server PROXY
 Instalare şi configurare antivirus
 Instalare şi configurare antispam

Administrarea reţelei locale , din care:
 Configurarea şi diagnosticarea reţelei de calculatoare locale
 Instalarea, configurarea şi diagnosticarea calculatoarelor cu sisteme de operare Windows
 Devirusarea calculatoarelor, backup şi recuperări de date
 Conectarea calculatoarelor în reţea folosind cablu UTP
 Configurare switchuri şi routere

OFERTANT
.....................................
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OPERATOR ECONOMIC
____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publ ice,
că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servici i,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta proced ură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu
depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ........ ..............

Operator economic,
_________________

(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).............. .................................... [se insereaza numele operatorului economic -peroana juridică], în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura ] pentru achizitia de
........................................................................... [ se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul
CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [ se inserează numele autorităţii
contractante],
declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui ara njament cu creditorii. De asemenea, nu
sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plat ă a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România
sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată............... ..
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile fu rnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de car e
dispunem.
Înteleg că în cazul în care această decla raţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei
penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată )
OFERTANT/SUBCONTRACTANT
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(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ___________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ____________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt Anul Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie
(echivalent EURO)

1
2
3

Media anuala

Candidat/ofertant,
_______________

(semnatura autorizata)
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OFERTANTUL
…………………
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către...

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia pentru elab orarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
........................................................................................../ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să furnizăm
.............................................../ (denumirea serviciului), la un tarif
de..........................................................................(suma în  litere şi cifre) lei,  rep rezentând
......................................................................./ (suma în litere si cifre) euro, la care se adaugă ta xa pe valoarea
adăugată în valoare de ...................................../ (suma în litere şi cifre) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu
graficul de timp stabilit în contract.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de ...................................../ (durat a în litere şi în
cifre) zile, respectiv până la data de .........../(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achi ziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Operator economic,
_________________

(semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........ .................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului

economic)
declar pe propria răspundere, sub s ancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicit a, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate c omercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa
autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………… ……………………………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a

ofertei)

Operator economic,
………………………………….

(semnătura autorizată)
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Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul Denumirea/numele
beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţul total
al

contractului

Procent
îndeplinit

de prestator
%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada
de

derulare**)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contracta nt
conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.
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CERTIFICAT
de participare la licitatie x cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii , ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai .............................................,
intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........................................, in calitate de
autoritate contractanta, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta , in numele .........................................., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se

dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezent a pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv

in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in

numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea
oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari,
comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele,
metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in
respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea,
specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de mom entul oficial al
deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul
certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea .

Data,
Ofertant,

……………………..
Reprezentant/Reprezentantili

semnaturi

NOTA : x Licitaţie- orice procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică, conform O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
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Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR PEVAZUTE IN CONTRACTUL DE SERVICII

Subsemnatul, ............................, în calitate de reprezentant legal, declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractu lui
care a fost prezentat in documentaţia de atribuire in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toat e
obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data completării

Operator economic,
_____________________________ __

(semnatura autorizată)
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CONTRACT DE SERVICII

nr. ................. din ...........................

PREAMBUL

În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s -a încheiat prezentul contract de
servicii,

între

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Al. Darabont” Bucureşti - INCDPM, cu sediul
în Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, telefon/fax 021.313.17.29,  fax. 021.315.78.22, reorganizat prin H.G.  nr.
1.772/2004, cod fiscal RO1558391, Cod IBAN RO23RNCB0072049685020001 BCR Sucursala Sector 1, reprezentat prin
domnul dr. ing. Ionel Iorga , având funcţia de director general, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
şi

.......... (denumirea operatorului economic, respectiv asocierea formată din ….., conform Acordului de asociere
nr…..din……), adresa ................, telefon/fax ..........., numãr de înmatriculare ..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie,
bancă) ..........., reprezentată prin ................ (denumirea reprezentantului operatorului/asociaţiei), funcţia ........ . în calitate de
PRESTATOR, pe de altă parte.

DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract
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. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibil ă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apăr ute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. 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;
e. specificaţii tehnice – descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract, şi orice modificări sau adăugiri ale acestora în
conformitate cu prevederile Contractului,
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
g. parte – prin parte se înţelege o entitate cu personalitate juridică proprie.

INTERPRETARE
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(1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vi ce
versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(2) Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 1 - Obiectul contractului
(1) Prestatorul se obligă să presteze servicii de creaţie şi mentenanţă website în cadrul proiectului “ Securitatea si sanatatea in
munca, o premisa pentru competitivitate” (POSDRU/81/3.2/S/55075), cod CPV 72413000 -8 (Rev. 2), în perioada convenită
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, inclusiv anexele acestuia.
(2)Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul pentru îndeplinirea contractului de   prestare a serviciilor de creaţie şi
mentenanţă website în cadrul proiectului “ Securitatea si sanatatea in munca, o premisa pentru competitivitate”
(POSDRU/81/3.2/S/55075), cod CPV 72413000 -8 (Rev. 2).
Art. 2 - Preţul contractului. Modalităţi de plată
(1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către achizitor, este de …………lei, fără

TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ……….lei.
(2) Preţul contractului este ferm pe toată perioada derulării acestuia şi nu se actualizează.
(3) Plăţile se vor efectua în lei, în contul bancar notificat de Prestator Autorităţii Contractante.
(4) Efectuarea plăţilor este condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a obligaţiilor ce îi revin conform prezent ului

contract, dovedită prin acceptarea de către Achizitor a serviciilor prestate, respectiv aprobarea Fişelor de
activităţi/Rapoartelor (lunar şi final) şi în baza facturilor emise şi transmise în original de Prestator.

(5) Plata se facein baza facturilor emi se de Prestator, dupa aprobarea rapoartelor de catre Beneficiar, astfel:
 Pentru realizarea website -ului, dupa aprobarea raportului privind instalarea si darea in folosinta a acestuia de catre

Beneficiar, corespunzator valorii serviciilor prestate, dar nu mai mult de valoarea maxima alocata pentru aceasta
activitate

 Pentru asigurarea mentenantei website -ului, dupa aprobarea raportului trimestrial privind mentenanta de catre
Beneficiar, se vor plati transe trimestriale

Art. 3 - Durata contractului
(1) Durata contractului: începând de la data semnării contractului de ambele părţi, până la data de 31.07.2013.
(3) Contractul încetează să producă efecte în momentul în care ambele părţi şi -au îndeplinit obligaţiile una faţă de cealaltă,
dar nu mai mult decât este prevăzut la art. 3 alin. (1).
Art. 4 – Executarea contractului
(1) Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, semnarea acestuia de către ambele părţi şi
înştiinţarea în scris a Prestatorului privind data începerii act ivităţilor din contract, conform art. 13 alin (1).
(2) Perioada prevăzută pentru executarea contractului începe de la data înştiinţării în scris a Prestatorului privind data
începerii activităţilor din contract .
Art. 5 - Documentele contractului
(1)  Documentele contractului sunt:
- documentatia de atribuire
- propunere tehnică şi financiară
Art. 6 - Obligaţiile principale ale Prestatorului
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(1) Prestator se obligă să de creaţie şi mentenanţă website în cadrul proiectului “ Securitatea şi sănătatea în mun că, o premisă
pentru competitivitate” (POSDRU/81/3.2/S/55075), cod CPV 72413000 -8 (Rev. 2), în condiţiile convenite în prezentul
contract.
(2) Obiectul contractului de servicii il reprezinta realizarea unui program integrat de informare si comunicare pentr u proiectul
“ Securitatea si sanatatea in munca, o premisa pentru competitivitate” (POSDRU/81/3.2/S/55075).
(3) Obiectivele programului integrat de informare şi comunicare constau în în asigurarea condi iilor necesare pentru:
 Informarea corecta si la timp a persoanelor din grupul tinta despre etapele acestui proiect si activitatile desfasurate in

cadrul fiecarei etape;
 Cresterea notorietăţii acestui proiect în cadrul grupurilor tintă;
 Crearea unui spatiu virtual pentru diseminarea informatiilor referitoare la acest proiect. Acest spatiu virtual se va

concretiza prin realizarea unui site dedicat acestui proiect.
 Crearea unui spatiu virtual care să faciliteze persoanelor din grupul tinta accesul la metode de pregatire de tip ‘blended

learning’. Acest spatiu virtual se va realiza sub forma unei platforme online care va fi integrata site -ului dedicat acestui
proiect.

 Secţiunea web informativă dezvoltata in cadrul proiectului va cuprinde tematici principale: Legislaţie - Diferite categorii
de riscuri tradiţionale şi soluţii de prevenire - Bune practici, modele flexibile de organizare, modele de management al
SSM - Prevenirea stresului, violenţei şi hărţuirii - Statistici - Link-uri la pagini web din tară, cu resurse informative -
Listă a furnizorilor de informaţii din domeniul SSM - Instrument de evaluare a riscurilor - Materialele de promovare şi
materialele prezentate la seminarii.

 Realizarea unui dialog permanent si in timp real intre toate persoanele din grupurile tinta implicate in acest proiect.
(4) Preţurile (tarifele) serviciilor de creaţie şi mentenanţă website aferente prestaţiilor pe care se obligă să le efectueze
prestatorul, în beneficiul achizitorului, sunt cele declarate în oferta financiară.
(5) Prestatorul se obligă ca serviciile de proiectare de web site să fie realizate cu acurateţe şi înalt profesionalism, să se
presteze în intervalul de timp specificat.
(6) Prestatorul va realiza structura website-ului în concordanţă cu cerinţele şi conţinutul proiectului.
(7) Structura website-ului va fi stabilita de catre Achizitor.
(8) Prestatorul va prezenta varianta de layout pentru prima pagina de site, pagina de conţinut respectând identitatea vizuală a

proiectului. Siglele obligatorii vor fi plasate vizibil pe fiecare pagină a site -ului.
(9) Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

a. 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 produsele achiziţionate, şi

b. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente încălcării unor drepturi de proprietate
intelectuală, cu excepția situaţiei în care o astfel de încălcare rezult ă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.

(10) În cazul nefuncţionării totale sau parţiale a aplicaţiei, Prestatorul va interveni în maxim 24 ore de la semnalare.
(11) Prestatorul va opera pe site modificările/completările solicit ate, în maxim 12 h de la solicitare.
(12) Beneficiarul are dreptul de a solicita completarea si modificarea continutului website -ului, oricând pe parcursul derulării
contractului, pe baza unei notificari inaintate prestatorului. Prestatorul se angajeaza ca in termen de maximum 5 zile  sa
asigure cerintele beneficiarului.
(13) Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calif icarea
personalului folosit, pe toată durata contractului.
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(14) Toate serviciile prestate se vor consemna de către Prestator în Fişe de activităţi/Raport lunar şi final şi vor fi recep ționate
de Achizitor în baza procesului verbal de recep ție.
Art. 7 - Obligaţiile principale ale Achizitorului
(1) Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
(2)Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit prin prezentul contract pentru serviciile prestate.
(3) Achizitorul se obligă să efectueze plata către Prestator în perioada de 24 – 31 a lunii în care se primeşte factura, însoţită de
procesul verbal de recepţie,  anexat ca aviz tehnic, împreună cu documentele justificative aferente (fişele de
activităţi/rapoartele privind  serviciile prestate), aprobate de Achizitor
(4) Achizitorul va colabora cu Pre statorul pe toată durata contractului, sprijinindu -l în realizarea activităţilor.
(5) Achizitorul va furniza Prestatorului toate informaţiile necesare realizării activităţilor.
Art. 8 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să -şi execute, la termen, obligaţiile asumate prin
contract, atunci  Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.
(2) În cazul în care Achizitorul, din motive neîntemeiate,  nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art. 7 alin. (3), atunci Prestato rul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea facturilor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate pentru serviciile deja efectuate, respectiv facturile neachitate.
(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă
dreptul părţii lezate de a notifica cealaltă parte privind rezilierea de drept a contractului şi de a pretinde daune -interese.
(4) Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obliga țiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise şi
transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum şi la durata ei.
(5) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral oricând contractul, printr -o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denun țare să nu prejudicieze
sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator.  În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde num ai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractulu i.

Clauze specifice

Art. 9 - Garanţia de bună execuţie a contractului
(1) Garanţia de bună execuţie a contractului nu se solicită.
Art. 10 - Alte responsabilităţi ale Prestatorului
(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi orice al te asemenea instrumente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
(3) Prestatorul este pe deplin res ponsabil pentru execuţia serviciilor de dezvoltare, întreţinere şi actualizare aplicaţii
informatice în cadrul proiectului “Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”
(POSDRU/81/3.2/S/55075). Totodată, este răspunzător atât de sig uranţa si calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(4) Prestatorul se obligă să respecte cerinţele referitoare la raportare, asa cum sunt ele prevăzute în caie tul de sarcini la
capitolul “Raportări”.
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Art. 11 - Alte responsabilităţi ale achizitorului
(1) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le -a cerut în
propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
Art. 12 - Recepţie şi verificări
(1) Recepţia serviciilor se va face de comisia de recepţie a Achizitorului care va încheia un proces verbal de recepţie
(intermediar în baza rapoartelor lunare şi final) a serviciului/servic iilor, pe baza avizului tehnic dat de către beneficiar.
(2) Avizul tehnic reprezintă fişa de activităţi/rapoartele (intermediar în baza rapoartelor lunare  şi final) privind
serviciile prestate în conformitate cu caietul de sarcini, întocmite de Prestator şi a probate de beneficiar.
(3) Beneficiarul are dreptul de a verifica, oricând pe parcursul derulării contractului, modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
Art. 13 - Începere, finalizare
(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor prevăzute în prezentul contract în termen de 3 zile de la
înştiinţarea în scris a Prestatorului privind data începerii activităţilor din contract.
(2) Serviciile prestate în baza pre zentului contractului, trebuie finalizate în termen, conform prevederilor articolului 3
din prezentul contract.
Art. 14 – Amendamente
(1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adiţional.
Art. 15 – Răspunderea asocierii
(1) În cazul în care prestatorul este o asociere, toţi partenerii asocierii respective sunt răspunzători în mod solidar şi
indivizibil pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. Partenerul desemnat de asociere pentru a o
reprezenta şi a acţiona în numele acesteia în scopul executării contractului are autoritatea necesară pentru a angaja legal t oţi
partenerii acesteia.
Art. 16 - Cesiunea
(1) Prestatorul se obligă să nu transfere total sau par țial obligațiile asumate prin contract, fără să ob țină, în prealabil,
acordul scris al achizitorului.
(2) Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind orice alte obliga ții asumate prin contract.
Art. 17 - Forţa majoră
(1) Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.
(2) Forța majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţ iune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li
se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
(4) Partea contractantă care invoca 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.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prez entului contract, fără ca vreuna din părţi să poate pretinde
celeilalte daune-interese.
Art. 18 - Soluţionarea litigiilor
(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.
(2) În termen de 15 zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor
adoptate, precum şi cu privire la soluţ iile propuse pentru rezolvarea disputei respective. În cazul în care vor considera
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necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zi le de
la cererea transmisă de cealaltă parte ref eritor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.
(3) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, 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 în a căror
rază teritorială se află sediul Achizitorului.

Art. 19 - Limba care guvernează contractul
(1) Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 20 – Comunicări
(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.
(3) La orice comunicare între părţi care se realizează în scris(posta, fax,e -mail) trebuie să  existe confirmarea de primire
a comunicării.
Art. 21 - Legea aplicabilă contractului
(1) Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România.
(2) Legea aplicabilă contractului este legea română.
Art. 22 – Dispoziţii finale
(1) Contractul conţine……… file.
(2) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate conform legislaţiei din România.

Părţile au înţeles să încheie astazi .................. 2011, la sediul Achizitorului, prezentul contract în 2 (două) exempla re
originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

ACHIZITOR,
PRESTATOR,

DIRECTOR GENERAL,

dr. ing. Ionel Iorga

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Cristian Marcel Sterian

CONS. JURIDIC,
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