ANEXA 11 A
OFERTANTUL_______________________,
Înregistrat la sediul Instituției Prefectului – Județul Iași:
Nr. ____________ din _______________ Ora: _________

Către : Instituția Prefectului – Județul Iași, Str. A. Panu nr. 60, municipiul
Iași

Ca urmare a anunţului apărut în ....................., numărul ........... din data de ............,
privind organizarea procedurii de licitaţie publică cu strigare în vederea atribuirii
contractului de închiriere pentru spaţiile din ...................,
noi, ....................................................................,
(denumirea ofertantului)
vă transmitem alăturat următoarele:
- documentul .............................................................
(tip, serie/nr., emitent)
privind garanţia de participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră
prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
- documentul .............................................................
(tip, serie/nr., emitent)
din care rezultă că avem dreptul de a desfăşura activitatea de ..............;
- documentele ............................ şi ............................
(tip, serie/nr., emitent)

(tip, serie/nr., emitent)

privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către stat;
- proiectul contractului de închiriere semnat şi/sau ştampilat;
- alte documente.
Am luat cunoştinţă de condiţiile stabilite prin instrucţiunile pentru ofertanţi şi vă facem
cunoscut că acceptăm preţul minim de pornire şi pragul de licitare şi vom participa la
licitaţia publică cu strigare organizată de către dumneavoastră la data de .............., ora
............,
la sediul din .............................................................. .
(adresa)
Cu stimă,

Ofertant,
..........................

Data completării ............
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FORMULARUL 1
OPERATOR ECONOMIC
…………………………………..
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea/numele:……………………………………………………..
Codul fiscal:………………………………………………………….....
Adresa sediului central:………………………………………………....
Cont IBAN deschis la Trezorerie : ……………………………………..
Telefon:…………………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………………
Telex:
E-mail……………………………………………………………………
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare. ………………………………………………….
(numărul. Data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
7. Obiectul de activitate pe domenii: ………………………………………………………….
( în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ……………………………………
( adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
9. Principala piaţă a afacerilor:
10. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani:

Anul

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(lei RON)

Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

1
2015
2
2016
3
2017
Media anuală:

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată )
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FORMULARUL 2
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de inchiriere
Către: Instituţia Prefectului – Județul Iași
Str. A. Panu nr. 60, Municipiul Iași

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere a spaţiilor pentru
montarea automatelor de produse alimentare, noi ____________
________(denumirea
________,(adresa băncii)
băncii), având sediul înregistrat la _______________________
ne obligăm faţă de Instituţia Prefectului - Judeţul Iași să plătim suma de ________ (în
litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva
cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că
suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre
situaţiile următoare:
a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.
Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)
BANCA
___________________
(denumirea)
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FORMULARUL 3

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către: : Instituţia Prefectului – Județul Iași
Str. A. Panu nr. 60, Municipiul Iași

Cu privire la contractul de închiriere a spatiilor pentru montarea automatelor de
băuturi calde încheiat între __________________ , în calitate de locatar şi Institutia
Prefectului Judeţul Iași, în calitate de locator, ne obligăm prin prezenta să plătim în
favoarea locatorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând de trei
ori valoarea chiriei lunare, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o
declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin locatarului, astfel cum sunt
acestea prevăzute în contractul de închiriere mai sus menţionat. Plata se va face în
termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea
locatorului sau a locatarului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)
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FORMULARUL 4

OPERATOR ECONOMIC
…………………….
(denumire/nume)

Către,

Instituţia Prefectului Judeţul Iași

ÎMPUTERNICIRE
privind participarea la procedura de licitaţie publică cu strigare

Noi, ………………………………, in calitate de …………………………………… în cadrul
SC.

………………..……………

împuternicim

prin

prezenta

pe

domnul

(doamna)

………………………………………, care se legitimeaza cu ………………………. sa participe la
procedura de licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unor
spaţii, organizata de unitatea dumneavoastră.

………………………………………….
Semnătura/stampila autorizată a ofertantului
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ANEXA 11 B
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL IAŞI
Nr. _______/ __.07.2019

S.C. ________________S.R.L.
Nr. ________/__.07.2019

PROIECT
CONTRACT DE INCHIRIERE
Nr. __________________
I. PARTILE CONTRACTANTE:
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL IAŞI, adresa sediului: Iaşi, Str.
Anastasie Panu nr. 60, tel.0232-235400, fax 0232-211312, cod fiscal 4541599,
cont RO32TREZ40623510120XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, reprezentată
prin PREFECT, Marian ŞERBESCU, în calitate de LOCATOR,
şi
S.C. _________________ S.R.L., cu sediul în: _______________, înregistrată
la registrul Comerţului sub nr. ____________, CUI _________, Tel.___________
Fax:__________, e-mail: __________, având cont de virament ___________ deschis la
Trezoreria Mun.Iași reprezentată prin administrator ______________, în calitate de
LOCATAR,
în baza Hotărârii Guvernului României nr. 828/2001 privind abilitarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor de a închiria imobile sau părţi din
acestea disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a
statului, cu completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 243/2011 emis de
către Ministerul Administraţiei și Internelor, s-a încheiat prezentul contract
de închiriere.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
ART.1
Obiectul contractului este închirierea unei suprafețe de 2 mp din
incinta Prefecturii Județului Iași, situată în holul de la parterul Palatului
Administrativ al Județului Iași – intrarea din str. A. Panu nr.60, cu scopul
amplasării și punerii în funcțiune a două distribuitoare automate de
produse alimentare, respectiv, un aparat pentru distribuirea de băuturi
calde nealcoolice (tip cafea, ceai, etc.) și un aparat pentru distribuirea de
băuturi nealcoolice reci (apă minerală plată şi carbogazoasă, sucuri etc) şi
produse alimentare ambalate (sandwich, snacks, dulciuri, etc.).
ART.2
Locatarul va desfăşura doar activitatea de comerţ a produselor
menţionate mai sus şi numai prin automate specializate, în următoarele
condiţii:
• nu va fi perturbată în nici un mod activitatea instituţiei ;
• spatiile nu vor putea fi subînchiriate;
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• în spaţiile închiriate se pot desfăşura doar activităţile menţionate mai
sus, și nu vor fi comercializate produse de tip băuturi alcoolice sau tutun;
• se va asigura curăţenia şi igienizarea zilnică a spaţiului închiriat .
ART.3
Predarea-primirea obiectului închirierii se face la data semnării
prezentul contract de către ambele părţi şi se consemnează în Procesulverbal de predare-primire (conform Anex a nr. 1), care face parte din
prezentul contract. Spaţiile preluate vor fi utilizate exclusiv pentru
desfășurarea activităților precizate la Art.1.
III. DURAT A CONTRACT ULUI
ART.4
Termenul închirierii este de 3 ani cu începere de la data semnării
prezentului contract de închiriere, dată de la care chiriașul va achita chiria
conform Procesului verbal de adjudecare. La sfârșitul fiecărui an
calendaristic tariful de închiriere va fi actualizat cu indicele de inflație
comunicat de către Direcția Județeană de Statistică..
ART.5
Contractul poate fi reînnoit o singură data pentru, maximum aceeași
perioadă, la solicitarea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de zile
înainte de expirare.
IV. PREŢUL CONT RACT ULUI / GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
ART. 6
Valoarea contractului pentru folosirea obiectului închirierii este
de _______lei, reprezentând ............. euro, la cursul valutar stabilit de
Banca
Naţională
a
României
pentru
data
de
.............................................. . (ziua încheierii contractului)

(1/36 din preț ofertat în lei/lună x 2 mp x 36 luni).
Consumul de utilităţi nu este inclus în tariful de închiriere.
Contravaloarea utilităţilor se va factura după recepţia facturilor de la
furnizorii cu care Instituția Prefectului – Județul Iași are contracte în
derulare.
ART.7
Plata chiriei lunare, reprezentând a treizecișișasea parte din
valoarea în euro a contractului, se face în lei, la cursul valutar stabilit de
Banca Naţională a României pentru ziua emiterii facturii, în contul
locatorului nr. R034TREZ23A510103200130X deschis la Trezoreria
Municipiului Iaşi, cel mai târziu în 3 zile de la ultima zi a lunii pentru care
se face plata.
Plata utilităților se va face conform fișei de consum lunar și facturii
emise de Locator, în conturile:
- RO87T REZ23A510103200104X – pentru ENERGIE ELECTRICĂ;
- RO06T REZ23A510103200104X – pentru APĂ ȘI SALU BRITATE.
ART.8
Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei
datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează
aceleia în care suma a devenit exigibilă. Neplata chiriei pentru două luni
consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate,
inclusiv pentru penalizări, urmând a fi reţinute de către locator din
depozitul special constituit prin scrisoarea de garanţie bancară.
7

ART. 9
Garanţia de bună execuţie în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare
stabilite se va constitui prin scrisoare de garanţie bancara la o bancă
comercială de pe teritoriul României, agreată de părţi, se actualizează
trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a
României şi se va putea restitui în maximum 45 de zile de la încetarea
valabilităţii contractului.
V. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
ART. 10
Locatorul se obligă:
a) să predea spaţiil e cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare
de funcţionare;
b) să controleze modul în care spaţiul închiriat este folosit şi întreţinut
de către locatar;
c) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă, în
exploatare şi funcţionalitate a clădirii în care se află spaţiile închiriate;
d) să întreţină în bune condiţii elementele de rezistenţă ale clădirii şi
elementele exterioare ale acesteia (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, scări
ex terioare), executând lucrări de intervenţii care nu sunt în sarcina
locatarului;
e) să întreţină în bune condiţii instalaţiile proprii clădirii;
f) să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata contractului;
g) să notifice locatarului necesitatea eliberării spaţiilor, cu 30 de zile
înainte de aceasta;
h) să fie de acord cu restituirea, în maximum 45 de zile de la încetarea
valabilităţii contractului, a depozitului constituit pentru buna desfăşurare a
contractului.
ART. 11
Locatarul se obligă:
a) să folosească bunul închiriat conform destinaţiei care rezultă din
contract;
b) să comunice, cu cel puţin 30 de zile înainte, data eliberării spaţiului
închiriat şi să îl restituie, pe bază de proces-verbal, în stare de folosinţă,
ţinându-se seama de starea în care a fost preluat;
c) să nu înstrăineze, subînchirieze sau să nu dea în folosinţa altor
persoane spaţiul în chiriat;
d) să elibereze spaţiul închiriat în termen de 30 de zile de la data
notificării eliberării de către unitatea de administrare, atunci când nevoile
Ministerului Administraţiei şi Internelor impun acest lucru;
e) să actualizeze trimestrial, în funcţie de raportul leu/euro stabilit de
Banca Naţională a României, depozitul constituit pentru buna desfăşurare a
contractului;
f) să asigure existenţa și să asigure buna funcţionare în locaţia
stabilită la art.1 a celor doua automate pe toată perioada derulării
contractului;
g) racordarea la sursele de apă şi energie electrică, precum şi modul
de exploatare şi siguranţă a acestora revine ca obligaţie exclusivă a
locatarului. Aceste racorduri se vor realiza cu respectarea tuturor normelor
de siguranţă şi protecţia muncii în vigoare. După realizarea racordurilor la
sursele de energie electrică şi apă locatorul devine direct răspunzător de
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buna întreţinere şi exploatare a traseului de la punctele de racord la
automatele instalate. Acesta răspunde civil, administrativ şi penal pentru
orice prejudiciu creat locatorului sau orice posibilă vătămare a oricărei
persoane fizice, care ar rezulta din nerespectarea prezentului articol;
h) locatarul are obligaţia de a comunica locatorului consumul mediu de
energie electrică şi apa potabilă necesare pentru obţinerea unei unităţi de
produs destinat comercializării pentru fiecare automat instalat,
i) pentru calcularea valorii utilităţilor consumate pentru fiecare
automat locatarul are obligaţia de a comunica locatorului cel mai târziu în 5
zile de la ultima zi a lunii pentru care se face plata, numărul de produse
comercializate pentru care s-au folosit energie electrică şi apa potabilă.
ART. 12
Costul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor
de construcţii şi a instalaţiilor de folosinţă comună se suportă de locatar în
cotă-parte cu unit atea de administrare, proporţional cu suprafaţa totală
închiriată.
ART. 13
Nici o modificare în structura interioară a suprafeţei locative nu se
poate efectua fără acordul unităţii de administrare.
VI. ALTE OBLIGAŢII
ART. 14
Plata contravalorii utilităţilor consumate, aferente spaţiilor închiriate,
este în sarcina locatarului. Valoarea utilităţilor consumate se calculează
pentru fiecare automat în parte şi este dată de înmulţirea valorii consumul
mediu de energie electrică şi apa potabilă consumate pentru o unitate de
produs comercializată şi numărul de produse comercializate.

VII. RĂSPUNDEREA CONT RACTUALĂ
ART. 15
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale părţile datorează despăgubiri. Neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale stabilite în sarcina Locatarului
poate duce la rezilierea unilaterală de către Instituţia Prefectului - Judeţul
Iaşi a prezentului contract de închiriere în termen de 5 zile lucrătoare de la
notificare.
ART. 16
Forţa majoră exonerează răspunderea părţilor. În condiţiile în care pe
perioada derulării contractului apar prevederi legale care modifică sau
abrogă cadrul legislativ care stă la baza acestui contract, Instituţia
Prefectului - Judeţul laşi îşi rezervă dreptul de a modifica sau anula
prezentul contract.
VIII. LIT IGII
ART. 17
Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de
închiriere, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau a
instanţei de arbitraj de pe raza teritorială a Municipiului laşi.
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XI. CLAUZE SPECIALE
18.1 Clauză de confidențialitate
Fiecare parte va trata drept confidenţiale toate informaţiile care i-au
fost aduse la cunoştinţă de către cealaltă parte, în legătură cu activitatea
acesteia. Nici una dintre părţi nu va folosi în nici un moment aceste
informaţii, fără acordul scris prealabil al celeilalte părţi, în nici un alt
scop decât în legătură cu executarea obligaţiilor ce-i revin în temeiul
prezentului contract şi nu va dezvălui nici o astfel de informaţie
angajaţilor săi sau unor terţe părţi, cu excepţia angajaţilor, agenţilor şi
subcontractanţilor care trebuie să le cunoască, cu condiţia ca aceştia să
se fi angajat că vor păstra confidenţialitatea informaţiilor şi că le vor
utiliza numai în scopul pentru care le-au fost dezvăluite.
18.2 Clauză standard privind protecția datelor personale ale
părților semnatare ale prezentului contract:
Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de
dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.
Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din
Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau
imputernicit situat în U niunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în
Uniunea Europeană care furnizează bunuri / prestează servicii / execută
lucrări.
Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor
prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind
ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;
●
informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor
relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Furnizorului /
Prestatorului / Executantului, nu mai târziu de 24 ore de la momentul în
care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia;
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea
conformării cu Regulamentul 679/2016;
Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita
contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării
orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord
separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este
limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al
contractului;
Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni
accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la
dispoziție spre utilizare într-un alt mod.
Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special
organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin
această clauză:
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele
de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu
caracter personal ;
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● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a
datelor ;
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem
de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de
acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării
și după stocare ;
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii
electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să
stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul
datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor ;
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost
introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din
sistemele de prelucrare a datelor ;
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu
caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu
prezentul contractul incheiat între Părți ;
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de
distrugere sau pierdere accidentală
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi
prelucrate separat .
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare,
ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi,
__.07.2019 data semnării lui. Anexa nr.1 este parte integrantă din contract.
,

L O C A T O R,

L O C A T A R,

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL IAŞI

P R E F E C T,

ADMINISTRATOR,

MARIAN ŞERBESCU

Şef Serviciu,
Marian Tuduran

Viză C.F.P.P,
Şef B.F.C.,

Constantin Irimescu

S.C. ________________ S.R.L.

_________

Şef Serviciu,
Maricica Rusu

C.A.P.,

Gigi Ciuc
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Anexa nr. 1
LA CONTRACT UL DE ÎNCHIRIERE NR. ___________/__.07.2019

PROCES – VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
Încheiat astăzi, ____________, între Instituția Prefectului –
Județul Iași și S.C. ________________ cu ocazia predării – primirii
folosinței spațiilor situate la adresa:

1. Municipiul Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 60 – Hol acces principal parter
dreapta – suprafața: 2 m.p.

La predare, spațiul este prevăzut cu următoarele dotări:

-

Racord energie electrică 220 V;

-

Racord apă curentă cu robinet 1/2”;

-

Iluminat ;

Alte constatări:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________

DATA: _______________

AM PREDAT
LOCATOR,

AM PRIMIT,
LOCATAR,
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