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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE
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OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Biroul de Achiziţii Publice

FIŞA DE DATE
aferentă
achiziţiei de servicii de auditare a sistemului informatic al OSIM,
Cod CPV: 72800000 - 8 - Servicii de audit informatic şi de testări informatice

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire : OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Adresă: Str. Ion Ghica, nr.5, sector 3
Localitate: Bucureşti

Cod poştal:
030044

Persoana de contact: Iulia Hermina Varodin
Biroul de Achiziţii Publice
E-mail: iulia.varodin@osim.ro
Adresa de internet: — www.osim.ro

Telefon: 021.306.08.00 int.215/377

Ţara: România

Fax: 021.312.38.19

I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE A AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
■ servicii publice centrale
■ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ apărare
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ economico-financiare
□ alte institu ii guvernate de legea publică
□ sănătate
□instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ altele
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante:
DA □

NU■

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
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■ la adresa mai sus menţionată
■ altele: Documentaţia de atribuire este accesibilă în SEAP
şi pe adresa www.osim.ro începând cu data publicării.
I.c. CĂI DE ATAC
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie:
Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureşti, Cod poştal: 030084, Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro, Telefon/fax +4(021)3104641 +4(021)3104642
Adresă internet: www.cnsc.ro.
Eventualele contestaţii vor fi soluţionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată şi modificată prin Legea nr.337/2006.
Acestea se întocmesc conform modelului din Documentaţia de atribuire ( model Formular nr. 9) şi
se pot depune: la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) şi la Registratura
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu sediul în Bucureşti, Str.Ion Ghica nr.5, sector 3.
I.d. SURSA DE FINANŢARE :
Surse proprii, Oficiul de Stat pentru După caz, proiect/program finanţat din fonduri
NU ■
Invenţii şi Mărci fiind Autoritate Publică comunitare: DA □
autofinanţată integral.
I.e. REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR:
Documentele scrise (comunicări, solicitări, informări, cu excepţia ofertei care va fi depusă prin
poştă sau direct la sediul autorităţii contractante – vezi cap.V.6.) pot fi transmise prin oricare din
următoarele modalităţi, cu confirmare de primire (art.60 din O.U.G. nr.34/2006):
a) prin poştă;
b) prin fax.

I.f. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la autoritatea contractantă

20.07.2011

DATA

ORA
14.00

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către autoritatea
contractantă

25.07.2011

12.00

Termen limită de depunere a ofertelor

28.07.2011

10.00

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

28.07.2011

12.00

Data finalizării evaluării ofertelor

04.08.2011

12.00

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire
(estimare)

04.08.2011

15.00

Semnarea contractului (estimare)

12.08.2011

10.00
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.1) Obiectul principal al contractului de prestări servicii:
 Servicii de auditare a sistemului informatic al OSIM
II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau furnizare.
(a) Lucrări
□
(b) Produse
□
Execuţie
□
Cumpărare
□
Proiectare şi execuţie
□
Leasing
□
Realizare prin orice mijloace
Închiriere
□
a cerinţelor specificate
Cumpărare în rate
□

(c)Servicii ■
Categoria serviciului
2A ■
2B □

Principala locaţie a lucrării:
____________________

Principalul loc de livrare:
_______________________

Principalul loc de prestare a
serviciilor:
Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, str.Ion
Ghica, nr.5, sector 3,
Bucureşti

Cod CPV ________________

Cod CPV __________________

Cod CPV 72800000-8

II.1.3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: ■

Încheierea unui acord cadru cu un operator economic: □

II.1.4) Informaţii privind contractul de prestări servicii :

 Autoritatea contractantă va încheia un contract de prestări servicii de auditare a
sistemului informatic al OSIM.
 Preţul ofertat va rămâne neschimbat pe toată perioada contractului.
 Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestări servicii : Cerere de oferte.
 Calendarul estimativ al aplicării procedurii încheierii contractului : iulie-august 2011 .

 II.1.6) Durata contractului : 5 luni.
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate: DA □

NU ■

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
Tipul serviciilor şi descrierea acestora sunt prezentate detaliat în caietul de sarcini.

II. 3) Condiţii specifice contractului
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II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
II.3.1. Contract rezervat
II.3.2. Altele

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

DA □
DA □

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluţii

III.2) Etapa finală de licitaţie electronică: DA □

NU ■
NU ■

□
□
■
□

\ NU ■

III.3.) Legislaţia aplicată
1. O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată ) privind atribuirea contractelor de achiziţie publica,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. OUG nr.76/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006
3. Legea nr.278/2010 privind aprobarea OUG nr.76/2010
4. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizată) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie publica din Ordonan a de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie
2006.
5. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a
contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006
6. Ordinul ANRMAP nr.155/2006 publicat in Monitorul Oficial nr.894/2006 – www.anrmap.ro
IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
1. Declaraţie privind eligibilitatea conform art. 180 din
O.U.G. nr.34/2006 (model formular nr. 1).
Solicitat ■
Nesolicitat □
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizi ie
publică.
Documente care demonstrează
neîncadrarea în prevederile art. 181
Solicitat ■

Nesolicitat □

Pentru persoane juridice române:
1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ( model formular nr.2).
2. Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe
Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia
societatea are sediul social, care să ateste că societatea
ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local.
Documentul va fi prezentat in original sau in copie legalizată si
va fi valabil la data deschiderii ofertelor.
3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de
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administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe
raza căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor
la bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată,
valabil la data deschiderii ofertelor.
Pentru persoane juridice străine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare
(certificate, alte documente echivalente) prin care să
dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi
prezentate în traducere legalizată.
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că
ofertantul se află într-una din situa iile prevăzute de art. 181
din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru
atribuirea contractului de furnizare.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române
Pentru persoane juridice române:
1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original sau
Solicitat ■
Nesolicitat □
copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul
de activitate al societăţii.
2. Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată.
Pentru persoane juridice străine:
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii
profesionale operatorul economic va prezenta documente
edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca
persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în
traducere legalizată.
IV. 3.) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economico- 1.Fişă de informaţii generale (model formular nr. 3).
financiară
2.Bilanţul contabil la 31.12.2010 înregistrat de organele
competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de
Solicitat ■
Nesolicitat □
bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute
de audit financiar şi contabil precum şi orice alte documente
legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îţi poate
dovedi capacitatea economico-financiară.
3.Document din care să reiasă cifra de afaceri pe ultimii 2
ani.
4.Document din care să reiasă contul IBAN deschis la
Trezorerie.
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică 1.Document privind experienţa similară (model formular
nr.4). Ofertantul va prezenta o listă a principalelor prestari de
Solicitat ■
Nesolicitat □
servicii efectuate în ultimii 3 ani (volum cantitativ şi valoric).
2. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi.
3.Obligaţii contractuale în desfăşurare, faţă de alţi
beneficiari/clienţi. Ofertantul va prezenta lista obligaţiilor
contractuale în curs de desfăşurare.
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Informaţii privind standarde de
asigurare a calităţii
Solicitat ■

Nesolicitat □

Alte documente
Solicitat ■
Nesolicitat □
Informaţii privind subcontractanţii
(dacă este cazul)
Solicitat ■
Nesolicitat □
Informaţii privind eventualele
completări ulterioare

1. Certificat al prestatorului de servicii de audit informatic, de
implementare a sistemului de asigurare a calităţii (din seria
ISO) sau orice alte certificate echivalente emise de organisme
ale Uniunii Europene (valabilitatea certificatului va fi mai
mare sau cel puţin egală cu durata de valabilitate a ofertei);
- Certificat al prestatorului de servicii de audit informatic, de
implementare a sistemului de management de mediu (din
seria ISO) sau orice alte certificate echivalente emise de
organisme ale Uniunii Europene (valabilitatea certificatului va
fi mai mare sau cel puţin egală cu durata de valabilitate a
ofertei);
- Certificat al prestatorului de servicii de audit informatic, de
implementare a sistemului de management al sanatatii si
securitatii ocupationale (din seria ISO) sau orice alte
certificate echivalente emise de organisme ale Uniunii
Europene (valabilitatea certificatului va fi mai mare sau cel
puţin egală cu durata de valabilitate a ofertei);
- Certificat al prestatorului de servicii de audit informatic, de
implementare a sistemului de management al securitatii
informatiilor (din seria ISO) sau orice alte certificate
echivalente emise de organisme ale Uniunii Europene
(valabilitatea certificatului va fi mai mare sau cel puţin egală
cu durata de valabilitate a ofertei);
Declaraţie privind calitatea de participant la procedura
(model formular nr. 5).
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici
căruia i se atribuie contractul - asociere/subcontractare.
În cazul în care oferta comună a grupurilor de operatori
economici este declarată câştigătoare, se solicită ca asocierea
să fie legalizată.

NU SE ADMIT

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei
Limba română.
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei 30 zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
Garanţie de participare în cuantum de 2 % din
V.3) Garanţie de participare
valoarea estimată a achiziţiei, respectiv suma
Solicitat ■
Nesolicitat □

de 1.200 de lei, va fi constituită prin virament
bancar sau printr-un instrument de garantare
emis în condiţiile legii de o societate bancară
(formular nr.10) ori de o societate de asigurări,
în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în
documentaţia de atribuire ( art.86 din HG
834/2009). Comisia de evaluare va accepta de
asemenea şi depunerea unui Ordin de plată la
casieria OSIM, cu condiţia confirmării
acestuia de către bancă până la data
deschiderii ofertelor.
şi va avea valabilitatea egală cu perioada de valabilitate a
ofertei, adică 30 de zile.
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V.4) Modul de prezentare a propunerii Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât să asigure
tehnice
posibilitatea verificării corespondenţei acesteia cu
specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini.
In cazul in care oferta nu respectă cerinţele prevăzute în
documentaţia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul
de a o respinge.
V.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

Prezentarea propunerii financiare:
1. Propunerea financiară va fi exprimată în lei, conform
specificatiei din caietul de sarcini şi va fi însoţită de
formularul de ofertă (model formular nr. 7).

V.6) Modul de prezentare a ofertei

1.Adresa la care se depune oferta: Registratura Oficiului de
Stat pentru Invenţii şi Mărci, Str.,Ion Ghica, nr.5, sector 3,
Bucureşti.
2.Data şi ora limită pentru depunerea ofertei: 28.07.2011 ora
10.00.
3. Numărul de exemplare: 1 (unul)
4.Oferta se va depune la sediul Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va
menţiona:
a) „OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE
AUDITARE A SISTEMULUI INFORMATIC AL OSIM”
b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 28.07.2011
ORA 12.00".
c) la depunerea plicului ofertanţii vor solicita funcţionarului
de la registratură înregistrarea datei şi orei pe plicul mare
exterior.
Plicul exterior va conţine în interior două plicuri cu
următorul conţinut:
I
II
Un plic cu documente de Un plic cu documente de
calificare(original)
calificare(copie)
Un plic cu propunerea Un plic cu propunerea
tehnică(original)
tehnică(copie)
Un plic cu propunerea Un plic cu propunerea
financiară(original)
financiară(copie)
Ofertantul trebuie să sigileze şi să ştampileze plicurile,
marcându-le corespunzător cu inscripţia ORIGINAL ,
respectiv COPIE.
Plicul exterior va fi însoţit de scrisoarea de înaintare
Originalul acestei scrisori se va introduce în plicul cu
documente de calificare(original).
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă se
încadrează în prevederile art. 33, alin 3 din HG 925/2006.
Documentele ofertei vor fi tipărite şi vor fi semnate şi
ştampilate de către reprezentanţii legali ai ofertantului.
Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din
punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
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valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.
Oferta nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau
cuvinte scrise peste scrisul iniţial.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale
abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie
semnate şi parafate conform prevederilor legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare
pagină a ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al
documentelor prezentate.
Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în
propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta
şi următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare
Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în
conformitate cu modelul prezentat (model formular nr. 8).
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru
persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere
a ofertelor.
1. Nu se acceptă oferte alternative..
2. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are
ca efect descalificarea ofertantului.
3. Perioada de valabilitate a ofertelor:
Oferta trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă de 30 de
zile de la data deschiderii acesteia. În situaţii excepţionale,
comisia poate solicita acordul ofertanţilor de extindere a
perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor
fi făcute în scris. Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un
ofertant care acceptă cererea de extindere a valabilită ii
ofertei nu-şi poate modifica oferta.
V.7) Posibilitatea retragerii sau
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin
modificării ofertei
solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi
ora deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data
şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru
aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în
vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a
depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită,
stabilită în documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în
sarcina operatorului economic.
4. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante
decât cea stabilită sau după expirarea datei şi orei limită pentru
depunere este considerată întârziată şi se returnează
nedeschisă.
V.8) Deschiderea ofertelor
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul OSIM, în ziua
de 28.07.2011, orele 12.00.
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în
conformitate cu prevederile capitolului VI din H.G. nr.
925/2006.
V.9) Stabilirea ofertei câştigătoare
Autoritatea contractantă va stabili oferta câştigătoare pe baza
criteriului de atribuire stabilit, si anume “preţul cel mai scăzut
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”, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte
criteriile de selecţie şi calificare impuse prin fişa de date.
Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin compararea
preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile. Oferta
care va fi declarată câştigătoare va trebui sa îndeplinească
specificaţiile tehnice minime obligatorii, astfel cum au fost
acestea stabilite în caietul de sarcini.
VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
■
VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. □
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 Ajustarea preţului contractului
DA □ NU ■
VII.2. Garanţia de bună execuţie a Garanţia de bună execuţie în cuantum de 5 % din
contractului
valoarea contractului fără TVA, va fi constituită prin
virament bancar sau printr-un instrument de garantare
DA ■
NU □

emis în condiţiile legii de o societate bancară (formular
nr.10) ori de o societate de asigurări, în cuantumul şi
pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire
( art.89 si art.86 din HG 925/2006 actualizata).

VIII. DREPTUL DE A SOLICITA CLARIFICĂRI
VIII. Dreptul de a
Ofertantul care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul
solicita clarificări
de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
Clarificările se pot solicita numai până la data prevăzută în calendarul procedurii
de atribuire.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare
de clarificări până la data prevăzută în calendarul procedurii de atribuire.
Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis către toţi furnizorii
care au obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările
respective.

IX. INFORMAŢII PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
IX. Informa ii privind Clauzele contractuale sunt prezentate în contractul anexat (Sec iunea
clauzele contractuale
IV).
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SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI
pentru Servicii de auditare a securităţii informatice
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1.
2.
·
·
·
·
·
·

·

Scopul serviciilor de „Evaluare securităţii informatice şi Teste de penetrare”
Obiective:
Evaluarea procedurilor IT in concordanta cu standardele din domeniu;
Evaluarea securitatii fizice;
Evaluarea sistemlor informatice din punct de vedere securitate;
Evaluarea proceselor interne si a confidentialitatii si a integritatii informatiei;
Evaluarea protectiei datelor cu caracter personal;
Identificarea vulnerabilitatilor specifice ale aplicatiilor informatice prin teste specifice de
penetrare din exteriorul retelei avand in vedere designul, implementarea, utilizarea,
mentenanta si dezvoltarea acesteia;
Evaluarea şi formularea de recomandări asupra structurii şi conţinutului: Planului de securitate
IT, politicilor de securitate IT.

3.
Metodologie
Oferta va mentiona metodologiile si tehnicile utilizate in evaluarea vulnerabilitatilor (ca de ex.
National Institute of Standards and Technology – NIST, Open Source Security Testing
Methodology – OSSTM, Open Information Systems Security Group - OISSG, Information
Systems Audit and Control Association – ISACA, etc)
4.

Etape pentru desfasurarea serviciilor de evaluare:
· Pre-evaluare (Pre-assessment);
· Evaluare propriu-zisă (Assessment);
· Post-evaluare (Post-assessment);
· Urmărire implementare recomandări (Follow-up).

4.1
Pre-evaluare (Pre-assessment)
Reprezintă faza premergătoare acţiunii de evaluare propriu-zisă a securităţii informatice; este
necesară pentru determinarea specificaţiilor precise şi a regulilor de desfăşurare a evaluării.
In această etapă se va defini şi agrea un contract de confidenţialitate între prestator şi beneficiar, se
vor stabili scenariile de atac şi se vor obţine autorizaţiile / aprobările necesare desfăşurării
evaluării. Numai după semnarea contractului de confidenţialitate beneficiarul va pune la dispoziţia
prestatorului procedurile, politicile, organigrama , rolurile utilizatorilor şi se vor determina
persoanele care vor fi intervievate în baza contractului.
Această etapă se va finaliza cu eleborarea unui Plan de acţiuni (SOW = State of Work) în care se
vor înscrie cel puţin: activităţile convenite, echipamente incluse în testare (acolo unde este cazul),
termen propus de realizare, termen efectiv de realizare, persoane responsabile din partea
prestatorului şi a Beneficiarului.
4.2
Evaluare propriu-zisă (Assesment )
Reprezintă etapa de evaluare a ameninţărilor informatice şi a vulnerabilităţilor, constă în:
· identificarea şi evaluarea riscurilor din sistem;
· evaluarea şi testarea controlului din sistem;
· verificarea şi evaluarea fizică a mediului informaţional;
· verificarea si evaluarea securitatii fizice, a procedurilor si a modului de aplicare;
· verificarea şi evaluarea administrării sistemului informatic;
· verificarea şi evaluarea aplicaţilor informatice;
· verificarea şi evaluarea securităţii reţelelor de calculatoare;
· verificarea şi evaluarea planurilor şi procedurilor;
· crearea unei harti a conectivitatii care sa includa toate sistemele din retea;
· testarea integrităţii datelor.
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Acţiunile de mai sus vor include de asemenea:
 evaluarea conectivităţii între sistemele utilizate pentru test şi sistemele testate,
 culegerea de informaţii despre sistemele testate din domeniul public si privat,
 descoperirea sistemelor şi serviciilor active,
 scanarea sistemelor pentru descoperirea vulnerabilităţilor.
Utilizand informaţiile descoperite in evaluarea vulnerabilitatilor, se vor construi structuri tip arbori
de atac (attack trees) şi se vor implementa acţiunile definite în aceste structuri.
Scanarea vulnerabilităţilor şi implementarea testului de penetrare pentru aplicaţii web vor include
cel puţin analiza următoarelor elemente:
·
Verificarea input-ului utilizatorului
·
Controlul accesului
·
Cross Site Scripting (XSS)
·
Buffer overflow
·
Tratarea erorilor
·
Injectare de cod arbitrar
·
Criptarea şi stocarea informaţiei în execuţia aplicaţiei
·
Erori de configurare a aplicaţiei
·
Comportamentul aplicaţiei la un atac de tip Denial of Service (DoS)
Scanarea vulnerabilităţilor şi implementarea testului de penetrare la nivelul reţelei vor include cel
puţin analiza următoarelor elemente:
 Obţinerea informaţiilor din domeniul public;
·
Scanarea sistemelor din SOW;
·
Tehnici de enumerare;
·
Obţinerea accesului neautorizat prin exploatarea vulnerabilităţilor;
·
Consolidarea accesului;
·
tergerea tuturor fişierelor utilizate în cadrul atacului şi a altor dovezi ale accesului.
Aplicaţii software şi resurse hardware utilizate :
- Aplicaţii pentru culegerea de informaţii din domeniul public;
- Aplicaţii necesare identificării sistemelor şi serviciilor active;
- Scannere de vulnerabilităţi specifice sistemelor şi reţelelor incluse în SOW;
- Aplicaţii necesare exploatării vulnerabilităţilor descoperite.
Această etapă se va încheia cu elaborarea de către Prestator a unui raport de test.
4.3
Post-evaluare (Post–assesment)
Reprezintă etapa de analiză a rezultatelor descoperite in etapa precedentă. Aceste rezultate vor fi
detaliate de către prestator într-un raport care va include recomandări pentru remedierea
vulnerabilităţilor descoperite, diminuării riscurilor identificate etc., în concordanţă cu raportul de
test din etapa precedentă.
Recomandările formulate vor fi incluse în forma finală a Manualului de securitate IT revizuit de
auditor.
Auditorul va face recomandările necesare Conducerii OSIM privitor la programul de implementare
a Manualului de securitate IT.
4.4

Urmărire implementare recomandări (Follow-up)
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Reprezintă etapa de verificare a efectelor concrete privind remedierea vulnerabilităţilor şi
diminuare a riscurilor. Această etapă va avea loc dupa ce beneficiarul implementează
recomandările / măsurile menţionate in raportul de test şi în cel realizat de către prestator în etapa
precedentă.
Auditorul va evalua şi realizările în implementarea prevederilor formulate în Manual şi va face
recomandările necesare Conducerii OSIM
5
Livrabile
În urma desfaşurării etapelor 4.1. până la 4.3. prestatorul va livra atât rapoartele din fiecare etapă
descrisă la pct. 4, cât şi un raport final care va conţine informaţii detaliate despre sistemele testate,
vulnerabilităţile identificate, descrierea detaliată a acestora, nivelul de risc calculat dupa
metodologia agreată cu Beneficiarul şi recomandări de remediere.
În urma etapei 4.4 (Follow-up) se va livra un raport suplimentar în care se va menţiona gradul de
reducere / înlăturare a riscurilor adresate.
Structural, raportul va cuprinde:
·
Sumar Executiv
·
Obiectivele si scopul evaluării
·
Prezentare succintă a metodologiei utilizate
·
Descrierea contextului în care s-a desfăşurat evaluarea
·
Prezentarea individuală a fiecărei activităţi din cadrul etapei de Assessment
·
Prezentarea individuală a vulnerabilităţilor descoperite, după cum urmează:
- descrierea vulnerabilităţtii
- catalogarea vulnerabilităţii
- descrierea tehnică
- analiza severitătii şi probabilităţii
- calcularea riscului
- contramăsuri recomandate pentru remediere
Alte detalii şi recomandări
Anexa cu lista testelor de securitate efectuate
6.

Echipa alocata proiectului:
Oferta trebuie sa cuprindă:
·
numele persoanelor alocate proiectului şi CV-urile acestora
·
certificările deţinute (inclusiv copii ale acestora)

7.

Planul de implementare
Oferta trebuie sa cuprindă:
·
Data de incepere estimată a executării serviciilor
·
Durata executării serviciilor
·
Planificarea desfăşurării acestora

8. Certificări necesare
Certificările pe care ofertantul trebuie să le includă în ofertă sunt (cumulativ):
a ) Certificare ORNISS;
b) Două certificări pentru Vulnerability Asessment emise de doi producători de platforme
de evaluare a vulnerabilităţilor diferiţi;
c) O certificare pentru evaluarea din punct de vedere securitate a aplicaţiilor web;
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d) O certificare pentru “policy compliance”;
e) O certificare pentru managementul proiectelor.
Orice alte certificari de securitate reprezintă avantaje.
9. Costul serviciilor
Oferta trebuie sa cuprindă costul total al serviciilor.
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SECŢIUNEA III
FORMULARE

Formular nr. 1

Operator economic
..........................
(denumirea/numele)
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DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul(a) .......................(numele,prenumele), reprezentant împuternicit al ........................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma
aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonan a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spălare de
bani.
Subsemnatul(a) ....................... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ...............

Operator economic,
................................
(Func ia)
(Nume, prenume)
(semnătura autorizata)

Formular nr. 2
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)
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DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonan a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ........................(numele, prenumele) reprezentant împuternicit al
........................
(denumirea,
numele
operatorului
economic),
în
calitate
de
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ......................
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere ca:
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 aranjament 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 plata 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 sunt stabilit pana la data solicitată .................;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul (a) ……………. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(Funcţia)
(Nume, prenume)
........................
(semnătura autorizată)

Formular nr. 3
Operator economic,
______________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele;
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2. Codul fiscal;
3. Adresa sediului central, sediu social;
4. Contul IBAN de la Trezorerie;
5. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
____________________________________________________________
si locul de înmatriculare/înregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii:
_________________________________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
_________________________________________________
(adrese
complete,
telefon/telex/fax,
înmatriculare/înregistrare)
9. Principala pia a a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani si explicit - in anul _______:
- In anul _______:
Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(mii lei)

(numărul, data

certificate

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

_____________________________________________________________________
1. 2007
____________________________________________________________________
2. 2008
_____________________________________________________________________
Media anuala:
_____________________________________________________________________
Operator economic,
(Func ia)
(Nume, prenume)
______________
(semnătura autorizata)
Formular nr. 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________________
Numărul si data contractului: ____________________________________________
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________________

de
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Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________________
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la îndeplinirea contractului:
(se bifează op iunea corespunzătoare)
|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asocia ie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in
exprimata
moneda in care
in
echivalent
s-a încheiat
euro
contractul
a) ini iala (la data semnării contractului): _________
___________
b) finala (la data finalizării contractului):
_________
___________
5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solu ionare: ___________________________.
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte
aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul si sus ine experien a similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnătura autorizata)
*) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei
de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv

Formular nr. 5
Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
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1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), având ca
obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .......
(zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun
oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publica.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca 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.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea
noastră.
Operator economic,
........................
(semnătura autorizată)

Formular nr. 6

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
PROPUNERE TEHNICĂ
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
__________________________________, ne oferim ca, în conformitate
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(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm produsele
solicitate cu respectarea integrală a cerinţelor incluse în Caietul de sarcini.

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular nr. 7
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
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1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
__________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm
____________________________ pentru suma de _________ (se exprimă în lei, ,calculânduse valoarea cantităţii totale de produse solicitate), la care se adaugă TVA în valoare de
_________ .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
produsele în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
___________________zile, respectiv până la data de ______________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
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 achiziţie publică această ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
Formular nr. 8

OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele)

Nr. _____/____/____ 2009

SCRISOARE DE INAINTARE
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Către _______________________________________________
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invita iei de participare nr.___/anun ului de participare nr___ privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achizi ie publica)
noi(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, con inând, in original si intr-un număr de _____ copii:
a) oferta;
b) documentele care înso esc oferta.
Avem speran a ca oferta noastră este corespunzătoare si satisface cerin ele.

Data completării __ . __ . 2009

Operator economic
(Func ia)
(Nume, prenume)
___________________
(semnătura autorizata)

27
Formular nr. 9

Model contestaţie pentru persoane juridice

Antet/contestator
………………………….
CONTESTAŢIE

Subscrisa
………………………….cu
sediul
în…………………cod
unic
de
înregistrare…………………………reprezentată
legal
prin…………………………………în
calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizată de
autoritatea contractantă ……………………………..având sediul în……………………………..
Contest decizia autorităţii contractante………………………………………pe care o consider
nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
- în fapt…………………………………………..
- în drept :……………………………………….
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă ;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Semnătura/ştampila
reprezentat legal
(nume/prenume în clar)

Formular nr. 10
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BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)
Cu privire la contractul de achiziţie publica ________________________________,
(denumirea
contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate
de beneficiar, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea beneficiarului, pana la concurenta
sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma
ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce
revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus
mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara
din partea beneficiarului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii,
se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde
valabilitatea.
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)
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SECŢIUNEA IV
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

nr. ____________ data _________________
1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
între
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, adresa Bucureşti, sector 3, str. Ion Ghica nr. 5,
cod poştal 030044, telefon 021-306.08.00; fax 021-312.38.19, cod fiscal 4266081, având
contul nr. RO89TREZ7005025XXX000278 deschis la Activitatea de Trezorerie şi
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin …………- ………….. în
calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
S.C………….., cu sediul în ….., str. …. nr. …, …., telefon ….., fax ……, înmatriculată în
Registrul Comerţului ………, CUI …………, având deschis la ………….. contul IBAN nr.
…………., reprezentată prin ………… - având funcţia de ………., în calitate de prestator,
pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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 - activităţile 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 majoră - toate evenimentele şi/sau împrejurările independente de voinţa părţilor,
imprevizibile şi de neînlăturat, şi care, survenind după încheierea contractului, împiedică
sau întârzie în tot sau în parte îndeplinirea obligaţiilor izvorâte din contract;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
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4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze “Servicii de auditare a sistemului informatic al
OSIM.”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către
achizitor, conform ofertei, parte integrantă la contract, este de ……….. lei, TVA inclusa.
5.2. – Plata efectivă va fi efectuată în intervalul 24-31 al lunii.
6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 30.12.2011.
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului începe la data de semnării sale.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
- documentaţia de atribuire;
- oferta tehnică;
- oferta financiară;
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu propunerea tehnică.
9.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în
termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în intervalul 24-31 al lunii.
10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevăzute la clauza 10.2., şi fără a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile
clauzei 11.2.prestatorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plăţii.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
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obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota de 0,01% din preţul contractului,
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei de la clauza 10.3., atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o
sumă echivalentă cu o cotă de 0,01% pe zi de întârziere, din plata neefectuată.
11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre 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.
11.4. - Achizitorul îşi 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 a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. - Prestatorul se obligă să constituie, garanţia de bună execuţie a contractului, în
cuantum de 5% din preţul contractului fără TVA, prin prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară (formular nr.10) ori de o
societate de asigurări, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire (
art.86 din HG 834/2009), în termen de 5 zile de la semnarea contractului de către ambele

părţi.
12.2. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.3. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate, conform prevederilor art. 92 alin.(2) din HG nr. 925/2006.
12.4. - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Alte responsabilităţi ale prestatorului
13.1. - (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 alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
oferta şi centralizatorul de preţuri anexă la contract. Totodată, este răspunzător atât de
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului.
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14. Alte responsabilităţi ale achizitorului
14.1. - 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.
15. Recepţie şi verificări
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
15.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în ziua următoare
semnării contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate
în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
16.2. - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a
acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie
finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii
prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.
16.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
16.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei 21 şi în afara cazului în care achizitorul este de
acord cu o prelungire conform clauzei 16.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă
dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului potrivit prevederilor clauzei 11.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
18. Amendamente
18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
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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.
19. Subcontractanţi
19.1. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
19.3. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
19.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi
va fi notificată achizitorului.
20. Cesiunea
20.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
21. Forţa majoră
21.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
21.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4. - 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.
21.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimeaza 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 dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. - 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.
22.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
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reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
23. Limba care guvernează contractul
23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1. - (1) Orice comunicare dintre 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.
24.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail,
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi,
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
………………….

………………….
………………

, prezentul contract în două

ACHIZITOR,
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI
MĂRCI
DIRECTOR GENERAL
………………………….
DIRECTOR ECONOMIC
………………………….
SERVICIUL JURIDIC
……………………….

