PROPUNERE DE ACORD – CADRU DE SERVICII
nr.______________data_______________

În temeiul
Legii nr.98//2016 privind achiziiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; Ordonanţa de urgenţă nr.
13/2013 privind serviciile poştale, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, Codul de
Procedura Civilă
s-a încheiat prezentul Acord-cadru
1. Părţile Acordului-cadru
Între
OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIARĂ ILFOV cu sediul în Bucureti,
os. Pavel D. Kiseleff, nr. 34, sector 1, cod 011347, telefon +40-21-224.60.85, +40-21-224.61.57,
+40-21-224.60.82,
fax:
+40-21-224.60.84,
cod
fiscal
10086689,
cont
IBAN
RO05TREZ23G510103200101X, deschis la A Trezoreria Sector 1 Bucureşti, reprezentată de
doamna Ruxandra Nicoleta GHIBA – Director General, în calitate de PROMITENT - ACHIZITOR,
pe de o parte,
i
S.C. ..................................., cu sediul în ........................., str. ........................., nr. .....,
sector
...
telefon/fax
.....................
/
.........................,
număr
de
înmatriculare
...../.........../..................., cod fiscal RO .................., cont IBAN ............................................ deschis
la Trezoreria ................................., reprezentată prin ....................................................., funcia
............................................, în calitate de PROMITENT - PRESTATOR, pe de altă parte,
a intervenit prezentul acord–cadru în condiţiile în care părţile promitente ramân neschimbate pe
toată durata de desfăşurare.
2. Scopul acordului cadru
2.1. - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor
guverna contractele subsecvente de prestare de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata
derulării prezentului acord.
2.2. – Contractele ce urmează a fi semnate au ca obiect prestarea de “Servicii poştale de
distribuire a corespondenţei pentru OCPI Ilfov”.
3. Durata acordului- cadru
3.1 – Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, incepând de la data semnarii lui de catre
pări.
3.2. - Orice contract subsecvent, semnat în temeiul prezentului acord-cadru, va intra în vigoare la
data stabilită în respectivul contract subsecvent i îşi va înceta efectele după îndeplinirea tuturor
obligaiilor de către ambele pări. Contractele subsecvente se vor atribui în perioada de
valabilitate a Acordului-cadru, respectiv 24 de luni de la semnarea acestuia de către ambele
pări. Perioada de 24 de luni reprezintă perioada în interiorul căreia contractul subsecvent trebuie
sa fie semnat, nu i executat/finalizat.
4. Documentele acordului- cadru
4.1. Documentele care fac parte integrantă din Acordul-cadru sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspecte
tehnice i financiare
b) propunerea tehnică, propunerea financiară
c) acordul de asociere (dacă este cazul) legalizat
d) acte aditionale (dacă există)
5. Preţul unitar produselor
5.1 Tariful unitar pentru prestarea serviciilor potale de distribuire a corespondenei este cel
ofertat de promitentul-prestator în propunerea financiară, document al prezentului Acord-cadru.
6. Cantitatea previzionată
6.1 Cantitatea previzionată pentru serviciile ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente
este prevazută în documentele prezentului Acord-cadru.
7. Ajustarea preţului unitar
7.1. - Preţul unitar al produselor, exprimat în lei, este ferm i nu poate fi modificat.
8. Obligaţiile prestatorului/promitentului-prestator
8.1 –Prestatorul se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu achizitorul, să
presteze servicii potale de distribuire a corespondentei în condiţiile convenite în prezentul acordcadru.
8.2 – Prestatorul se obligă ca seviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
8.3 - Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord cadru fără acordul achizitorului.
8.4 - În cazul în care promitentul-prestator demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la
situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, promitentul- prestator şi
terţul/terţii susţinător/susţinători răspund în mod solidar pentru executarea acordului-cadru.
Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia
neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.
9. Obligaţiile achizitorului/promitentului-achizitor
9.1 – Achizitorul se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite Prestatorului, să
achiziţioneze serviciile potale de distribuire a corespondenei în condiţiile convenite în prezentul
acord-cadru.
9.2 – Achizitorul se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de
atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acordcadru, cu excepţia cazului în care prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta.
10. Încetarea acordului-cadru
10.1. - Prezentul acord-cadru încetează de drept prin ajungerea la termen.
10.2. - Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al tuturor părţilor;
b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru, prin notificarea emisă de
cealaltă parte i cu un preaviz de 15 zile.
11. Litigii
11.1. - Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acordcadru se vor soluţiona de către instanele de judecată competente potrivit legii.
12. Limba care guvernează contractul
12.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 13.Comunicări
Art. 13.1. - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie
să fie transmisă în scris.
Art. 13.2. - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
Art. 13.3. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
Prezentul acord-cadru se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
OFICIUL DE CADASTRU
ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ILFOV
....................................
DIRECTOR
....................................
CONTABIL ŞEF
....................................
CONSILIER JURIDIC

Prestator,
S.C. ............................... S.R.L.
....................................

