ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
COMUNA JILAVA
PRIMAR
* APARATUL DE SPECIALITATE *
Șoseaua Giurgiului, nr. 279, Comuna Jilava, Județ Ilfov
Cod de înregistrare fiscal: 4420791
Telefon: +40-214 57 01 15 / Fax: +40-214 57 11 71, e-mail:
primaria_jilava@yahoo.com

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţie directă ” Servicii de acceptare de plăţi electronice, de către instituţiile de credit,
prin Sistemul Naţional Electronic de Plată onlinc a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar pentru persoane fizice şi persoane fizice autorizate”

Prin prezenta, vă invitam să participaţi la procedura organizata pentru atribuirea prin
achiziţie directă a contractului de Servicii de acceptare de plăţi electronice, de către instituţiile de
credit, prin Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar pentru persoane fizice şi persoane juridice ”
Valoarea estimată a achiziţiei: 60.000.00 lei fară tva Codul CPV: 66110000-4 (Servicii
bancare)
Sursa de finanţare: bugetul local;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul achiziţiei directe: încheierea unui contract de servicii de bancare;
Durata contractului: contractul de servicii se va încheia pe o perioadă de 12 luni;

Documentele de calificare solicitate
- Se vor prezenta următoarele documente:
1.

Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului

2
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul teritorial - original sau copie legalizată (obligatoriu: certificatul sa fie emis cu maxim
30 zile înainte de data de depunere a ofertelor) din care sa rezulte următoarele:
- obiectul de activitate al ofertantului/candidatului să conţină domenii similare celui care
face obiectul prezentei proceduri;

- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau că societatea se află
în incapacitate de plată.
3.
Certificat unic de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul teritorial - copie legalizată;
4.
Convenţia cu operatorul SNEP - copie legalizată (conform modelului din Anexa nr. 1 din
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 95/2011, Ordinul Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale nr. 168/2011, Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 14/
2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată
Online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
5.
Declaraţie pe proprie răspundere sau orice document care să ateste că operatorul bancar
efectuează tranzacţii utilizând standardul de securitate 3D-SECURE;
6.
Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în
muncă.
7. Declaraţie cuprinzând subcontractanţii - în care se vor specifica, datele de recunoaştere ale
subcontractanţilor propuşi precum şi informaţii privind proporţia în care contractul urmeaza să
fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora.
Daca un ofertant care subcontractează părţi din contract este declarat câştigător, înaintea
încheierii contractului de achiziţie publică se vor prezenta contractele încheiate între viitorul
contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în
concordanţa cu oferta şi se vor constitui anexe la contractul de achiziţie publică.
Oferta va conţine:
1. - propunerea tehnică: - va constitui o descriere a serviciilor de plăţi electronice pe care
ofertantul se angajează să le presteze şi se va elabora în conformitate cu cerinţele Caietului de
Sarcini.
2. - propunerea financiară va cuprinde:
Valoarea procentuala a comisionului aferent efectuării plăţii de către contribuabil, care nu
va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare de 30 de lei în situaţia în care
prin aplicarea cotei de …% rezultă o sumă mai mare de 30 de lei, care va fi suportat din
bugetul local al UAT Jilava.
Comisionul pentru verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile SNEP. care se
plăteşte o singură dată , după înregistrarea achizitorului în SNEP, va fi 0 (zero).
Valoarea în lei (suma Fixă) a comisionului aferent transferurilor efectuate din contul colector
unic în contul din UAT Jilava , va fi 0 (zero);
Orice alte comisioane sau costuri suplimentare sunt interzise.
Preţul ofertei (comisionul) este considerat ferm exprimat, neputănd fi modificat sau ajustat
pe toata perioada de derulare a contractului.




NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază;
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind retumate expeditorului nedeschise.
NU se acceptă completarea documentelor lipsă, ulterior deschiderii ofertelor.

Ofertele cu o documentaţie incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.
Modul de întocmire a ofertei
Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică şi cea financiară se întocmesc într-un
singur exemplar şi se introduc fiecare în plicuri separate marcate corespunzător. Cele 3 plicuri se
introduc într-un plic exterior, închis şi netransparent.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1.

denumirea şi adresa autorităţii contractante;

2.
denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta
privind achiziţia directă a Serviciilor de acceptare de plaţi electronice, de către instituţiile
de credit, prin Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor
utilizând cardul bancar pentru persoane Fizice şi persoane fizice autorizate“);
3.
denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite retumarea ofertei întârziate
nedeschisă;
4.
….

precum şi cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE … ORA
.

Criteriul de atribuire: - preţul cel mai scăzut.
Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante: Str. Giurgiului nr. 279, Comuna Jilava,
Județ Ilfov, Registratură - parter.
Data limită pentru depunerea ofertei 13.03.2018, ora 16.
Răspunsurile la clarificări pot fi solicitate în
primaria_jilava@yahoo.com, până în data de: 12.03.2018.
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CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului de
Servicii de acceptare de plăţi electronice, de către instituţiile de credit, prin Sistemul Naţional
Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar pentru persoane fizice
şi persoane juridice şi conţine solicitări minime şi obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească
operatorii bancari.
Ofertele trebuie să îndeplinească cerinţele specifice minime şi obligatorii precizate mai jos:
•
instituţiile de credit au obligaţia de a fi înregistrate în SNEP la momentul
depunerii ofertei;
•
asigurarea relaţiilor fluxurilor informaţionale în relaţia SNEP cu instituţiile de
credit acceptatoare de plăţi electronice;
•
acceptarea la plată a oricăror Acorduri de debit/credit: Visa, MasterCard în orice
monedă, emise în ţară sau în străinătate;
•
asigurarea de asistenţă telefonică de specialitate 24h/24h (call-center) posesorilor
de carduri bancare, din partea instituţiei de credit acceptatoare de plăţi electronice,
privind decontarea tranzacţiilor de plată;
•

deţinerea certificării 3D-SECURE în vederea acceptării plăţilor online cu cardul;

•
deţinerea unor mijloace proprii de analiză a tranzacţiilor (sistem de control pentru
prevenirea şi detectarea timpurie a fraudelor);
•
semnalarea imediată a fraudelor/suspiciunilor de fraudă a tranzacţiilor de plată cu
cardul;
•
oferirea unor propuneri pentru măsuri de soluţionare a eventualelor erori în
operaţiunile de tranzacţionare on-line aferente încasărilor prin intermediul SNEP;
•
virarea sumelor încasate prin intermediul SNEP din contul colector al instituţiei
publice beneficiare deschis la instituţia de credit acceptatoare de plăţi electronice, în
contul colector al acestora deschis la Trezoreria Ilfov se realizează printr-o singură
tranzacţie, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiilor de către
operatorul SNEP;
•
transmiterea zilnică în format digital către achizitor, a unui fişier de detalii,
cuprinzând toate tranzacţiile încasate pe contul colector unic al achizitorului în ziua
respectivă. Fişierul va conţine cel puţin următoarele informaţii: referinţa tranzacţieinumărul dovezii de plată (RRN), suma, data autorizării, cod autorizare, nr. cont colector,
indicator pentru tipul tranzacţiei (debit sau credit).
•
lunar, unitatea bancară va pune la dispoziţia instituţiei publice beneficiare, UAT
Jilava, extrasul de cont colector.
•
Să ofere servicii de acceptare la plată a principalelor tipuri de carduri bancare de
credit sau de debit;
•
Să ofere serviciul in conformitate cu prevederile legale si normele tehnice care
guvernează încasarile prin intermediul SNEP;

•
Să asigure decontarea sumelor achitate prin SNEP conform prevederilor pct. 3.5
din Ordinul nr. 168/14/95/2011, al ministrului comunicaţiilor si societăţii informaţionale,
al ministrului administraţiei și internelor și al ministrului finanţelor publice pentru
aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plata online a
taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;
•
Comisionul perceput de instituţia de credit acceptatoare, aferent efectuării plăţii
electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în
documentaţia de atribuire, nu va depăşi 2% din valoarea tranzacţiei, dar nu va fi mai mare
de 30 de lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de 2% rezultă o sumă mai mare de 30
de lei.
Plata comisioanelor pentru serviciile de decontare a tranzacţiilor va fi realizată lunar, în maxim
30 de zile, pe baza documentelor justificative emise de unitatea bancară privind valoarea
acestuia.
Comisioanele de procesare la valoarea tranzacţiei percepute de instituţia de credit acceptatoare,
aferent efectuării plăţilor electronice cu cardul, a impozitelor şi taxelor locale, vor fi suportate
din bugetul local al UAT Jilava.
Comisionul pentru verificarea conformităţii transferului de date cu specificaţiile SNEP, care se
plăteşte o singură dată, după înregistrarea achizitorului în SNEP, va fi 0 (zero).
Valoarea în lei (suma Fixă) a comisionului aferent transferurilor efectuate din contul colector
unic în contul din UAT Jilava , va fi 0 (zero);
Orice alte comisioane sau costuri suplimentare sunt interzise.
Pentru întocmirea ofertei se vor lua în calcul următoarele cantitati estimate pentru anul 2018
- Numarul total contribuabili pers. juridice - 475 roluri deschise
- Numarul total contribuabili pers. fizice - 11.325 roluri deschise
- Volumul taxelor și impozitelor locale de încasat pe anul 2018 - 18.006.477,11 lei
- Valoarea medie a unei tranzacții - pers. juridice - 4.000 lei
- pers. fizice - 150 lei
Durata contractului este de 12 luni cu posibilitate de prelungire cu maxim 4 luni.
Serviciile vor fi prestate pe toata durata contracului.

FORMULARUL 1
OFERTANTUL
………………………….

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016
privind Achizitiile Publice

Subsemnatul, ………………………….
reprezentant legal al S.C. SMART MIND SOLUTIONS S.R.L., in cadrul
…………………………., în calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru achiziţia
de …………………………., la data de …………………………., Cod CPV
…………………………., organizată de …………………………. declar pe proprie răspundere
că nu am comis nici una dintre urmatoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului,
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu
dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de

………………………….

Data completării
………………………….
Ofertant,
………………………….

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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
………………………….

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile
Publice

Subsemnatul, ………………………….reprezentant legal al ………………………….., în
calitate de ofertant
la procedura de achizitie directa pentru achiziţia de
………………………….,
la
data
de
………………………….,
Cod
CPV
…………………………., organizată de ………………………….declar pe proprie răspundere
că:
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care
respectivul operator economic este înfiinţat.
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat.
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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ………………………….

Ofertant,

FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC
…………………………

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile
Publice

Subsemnatul, …………………………reprezentant legal al …………………………., în calitate
de ofertant la procedura de achizitie directa pentru achiziţia de …………………………, la data
de …………………………, Cod CPV …………………………, organizată de
…………………………declar pe proprie răspundere că:
Nu ma aflu in nici una dintre situatiile mentionate:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care
se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză,
iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri
mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al
unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje

nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care
pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete 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.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării …………………………
Ofertant,

FORMULARUL 4

înregistrat la sediul autorităţii contractante

OFERTANTUL

nr.______/_____________

FORMULAR DE OFERTA
Catre …………………………
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
………………………… ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionata, sa prestam ………………………… pentru următoarele
comisioane:
a)
- Valoarea procentuala a comisionului aferent efectuării plaţii de către
contribuabil ….
%
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita câştigatoare, sa începem
serviciile de la semnarea contractului de către ambele părţi şi sa terminam serviciile în termen de
1 an de zile.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 de zile.
şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Pâna la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câştigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
⃞ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
nu depunem oferta alternativa.
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind
câştigatoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice alta
oferta pe care o puteţi primi.
Data …………………………
…………………………, în calitate de reprezentant imputernicit, legal autorizat sa semnez
oferta pentru şi în numele ………………………….

FORMULARUL 5

OFERTANTUL

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre …………………………

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de …………………………, noi …………………………, va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 1 copii:
a) oferta pentru: …………………………;
b) documentele care insotesc oferta:

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

Data completarii …………………………

Cu stima,

Operator economic,

…………………………

FORMULARUL 6
OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE
PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ , SECURITATE ŞI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
Subsemnatul …………………………, reprezentant împuternicit al …………………………,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură/contract şi a sancţiunilor
faptei de fals în acte publice că la elaborarea ofertei şi pe toată durata de execuţie a contracului,
în cazul în care acesta ne va fi atribuit, se respectăm regulile obligatorii referitoare la condiţiile
de muncă, sănătate şi securitate în muncă în vigoare la nivel naţional, în speţă prevederile Legii
nr. 319/2006 şi orice alte reglementări care vor apărea în perioada mai sus menţionată.
Prezenta declaraţie este valabilă pentru toată durata de valabilitate a contractului.
Data completării

Operator economic

FORMULARUL 7
OPERATOR ECONOMIC,

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANT ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul …………………………, reprezentant împuternicit al …………………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
(denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic
(Semnatara autorizată şi stampila)

FORMULARUL 8
Contract de servicii
nr. …………. Data …….
Preambul
1. In temeiul Legii 98/2016, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între
UAT COMUNA JILAVA, Sos Giurgiului, nr. 279, judeţul Ilfov, CUI 4420791, cont
IBAN RO13TREZ4215039XXX000396, deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentata prin
ILIE ELEFTERIE PETRE –Primar, denumită în continuare ACHIZITOR,
Si
….., cu sediul in …., cod de inregistrare fiscala …., cont deschis …., cod IBAN …., legal
reprezentata prin …., in calitate de …., denumita in continuare PRESTATOR.
.
2.

Definiţii

2.1

- în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a.

contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;

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 obiectul 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
în legătura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forţa majora - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datoreaza greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibila 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 enunciativă. Nu
este considerat forţa 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
- In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2
- Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu
se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4.

Obiectul principal al contractului

4.1
- Prestatorul se obligă să execute “Servicii de acceptare de plaţi electronice, de către
instituţiile de credit, prin Sistemul National Electronic de Plata Online a taxelor si impozitelor
utilizând cârdul bancar pentru persoane fizice si persoane fizice autorizate”, în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2

- Prestatorul se obliga ca pe perioada prezentului contract sa aplice un comision de ....%

aferent efectuării plăţii electronice de către contribuabili persoane fizice şi persoane fizice
autorizate, comision ce se suportă din bugetul local al UAT Jilava şi nu va fi mai mare de 30 de
lei în situaţia în care prin aplicarea cotei de % rezultă o sumă mai mare de 30 de lei.
5.

Preţul contractului

5.1
- Preţul unitar al serviciilor îl reprezintă comisionul inclus de prestator în propunerea
financiara, respectiv:
a)
- comisionul aferent efectuării plaţii electronice efectuate de către contribuabili, persoane
fizice si persoane fizice autorizate ,
5.2
- Comisionul prevăzut la art. 4 pct. 4.2 respectiv cel de la art. 5 pct.5.1. lit. a), nu se
modifică, în sensul de majorare a acestora, pe toata perioada contractului.
5.3

- Valoarea estimata a contractului este de 60.000,00 lei.

6.

Durata contractului

6.1

- Durata prezentului contract este de 12 luni, începând de la data de

6.2

- Prezentul contract încetează să producă efecte la data de

7.

Executarea contractului

7.1

- Executarea contractului începe de la data de

8.

Documentele contractului

8.1

- Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini din documentaţie;
-

propunerea financiară;

-

propunere tehnică;

-

orice acte adiţionale la contract, cu acordul ambelor părţi;

9.

Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1
- Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
9.2
- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerinţele prevăzute în
Caietul de Sarcini şi cu prevederile HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului
Naţional Electronic de Plată Online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar, ale Ordinul
comun nr. 168/95/14/2011 al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind Sistemul Naţional Electronic de Plata online a taxelor şi
impozitelor utilizând cârdul bancar.
9.3
- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
propunerea tehnică, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodată, este răspunzător atât
de asigurarea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate cât şi de calificarea
personalului folosit pe toata perioada contractului.
9.4

- Prestatorul se obligă să deschidă un cont colector unic în favoarea achizitorului.

9.5
- Prestatorul se obligă să vireze sumele încasate prin intermediul SNEP, din contul
colector unic în contul colector de la Trezoreria Ilfov, zilnic, printr-o singură tranzacţie, în
maxim o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacţiilor .
9.6
- Prestatorul se obligă să efectueze tranzacţiile din SNEP utilizând standardul de
securitate 3D-SECURE.
9.7
- Prestatorul se obligă să emită rapoarte statistice în formatul/conţinutul şi peridiocitatea
solicitate de achizitor.
9.8

- Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate;
b)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei de atribuire întocmite de către
achizitor;
c)
alte costuri pe care achizitorul le-ar suporta fată de terţe persoane ca efect al
neîndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a obligaţiilor din contract.
9.9
- Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivă cerute de şi pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.10 - Prestatorul se obligă să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea asupra
operaţiunilor derulate de achizitor prin instituţia de credit în conformitate cu obiectul prezentului
contract.
9.11 - Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul
contract, iară a obţine acordul achizitorului.
9.12 - Daca pe parcursul derulării prezentului contract se vor înregistra reduceri ale
comisionului prevăzut la art. 4 pct. 4.2 respectiv comisionul de la art. 5. pct. 5.1 lit. a), b),
prestatorul se obligă să notifice achizitorul, părţile urmând a conveni ajustarea acestora.
10.

Obligaţile principale ale achizitorului

10.1

- Achizitorul se obligă să deschidă un cont colector unic la prestator.

10.2

- Achizitorul se obligă să plătească comisionul prevăzut la art. 4 pct. 4.2, şi art. 5 pct. 5.1

lit. a), în 30 zile de la emiterea facturii.
10.3

- Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii

pe care acesta le deţine şi care sunt necesare îndeplinirii contractului.
10.4 - Pentru restiuirea sumelor aferente obligaţiilor de plata cu debit care nu pot fi înregistrate
ca urmare a utilizării de către plătitor a unui CUI eronat se efectuează în două zile zile lucrătoare
de la data primirii fişierelor generate de SNEP, termen de timp în care achizitorul va transmite
prestatorului un fişier electronic care conţine informaţii aferente tranzacţiilor ce urmeaza a fi
restituite, cu următoarea structură:
a)

numărul de identificare a tranzacţiei (RRN);

b)

data plătii (data autorizării tranzacţiei);

c)

suma plătită.

10.5 - Achizitorul se obliga sa semnaleze Operatorului bancar, în tranzacţii ce nu i s-au
decontat în termenele prevăzute.
10.6 - Achizitorul se obligă să respecte legislaţia în vigoare privind regimul instrumentelor de
plată.
11.

Sancţuni pentru neîdeplinirca culpabilă a obligaţiilor

11.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorcaza facturile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plătii ca penalităţi o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală din plata neefectuată.
11.3 - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11.4 - Având în vedere faptul că Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, este ordonator
terţiar de credite, în calitate de entitate achizitoare, poate solicita rezilierea contractului înainte de
termen, în situaţia în care ordonatorul principal de credite nu va aloca sumele necesare acestui
capitol de cheltuieli, cu o prealabilă notificare de 15 zile.
Clauze specifice
12.

Recepţie şi verificări

12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini.
12.2

- Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

12.3 - Neconcordanţa între factura emisă de către prestator şi evidenţele achizitorului duce la
refuzul plăţii acesteia, sau decalarea termenului de plată până la punerea de comun acord a
datelor.
13.

Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza 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) In cazul în care:
i)

orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii)
alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decăt 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.
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica argumentat acest lucru, în timp util, achizitorului.
14.

Ajustarea preţului contractului

14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
14.2

- Preţul contractului este ferm, în lei pe toata perioada de derulare a contractului.

15.

Amendamente

15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
16.

Cesiunea

16.1 - Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
17.

Forţa majoră

17.1

- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante dc îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar tară
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - 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.

17.5 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18.

Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face 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.
18.2 - Daca, 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.
19.

Limba care guvernează contractul

19.1

- Limba care guvernează contractul este limba română.

20.

Comunicări

20.1 - (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 căt şi în momentul
primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
21.

Legea aplicabilă contractului

21.1

- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract azi …., în doua exemplare, căte unul pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR

PRESTATOR

