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PROIECT:

,,Cooperare transfrontalieri eficientl cu scopul cregterii ocuperii forlei de munci in judelele
Arad gi B6k6s", Cod eMS: ROHU406.

I.

OBIECTUT CONTRACTULUI

Obiectivul general al contractului este achizi{ia de servicii pentru traducere autorizati si
servicii de interpretariat: romenS-maghiara-englezi gi/sau maghiara-englezS-rom6nd in
cadrul proiectului ,, ,,Cooperare transfrontalierd eficienti cu scopul cretterii ocupirii forlei
de munci in judelele Arad si B6k6s", Cod eMS: ROHU406.
Prestatorul va furniza servicii de traducere autorizati a unor documente si servicii de
interpretariat, la solicitarea beneficiarului, din limba romen; in limba maghiara/englezi si/sau
din limba maghiara/englezi in limba rom3nS, cod CPV -79530000-8-Servicii de traducere.

il.

SPECTFTCATil TEHNICE

Promitentul prestator are obligatia ca pe toati perioada de derulare
efectueze serviciile cu personal autorizat.

A.
1.

2.
3.

4.

5.

a

contractului,

sd

Pentru servicii de traducere autorizata

Traducerile vor avea parafa/gtampila gi semnetura traducdtorului autorizat care a
efectuat traducerea, respectiv are la finalul documentului incheierea prin care
traducltoru I certifici exactitatea traducerii.
Unitatea de mdsuri este pagina, o pagini de referintd av6nd 2000 de caractere,
inclusiv spatii.
Documentele vor fi puse la dispozitia Promitentului prestator dupd caz, in format de
documente Word, .pdl .jpg, Power Point, Excel, etc, prin intermediul pogtei
electronice gi/sau prin ridicarea acestora de la sediul beneficiarului.
Promitentul prestator va efectua traducerea cornpletS gi corecti/corespunzitoare a
intregului continut al documentelor, firi gregeli gramaticale gi cu utilizarea
diacriticelor pentru limba romAnd.
Traducerile trebuie si redea sensul din limba sursS in linrba {int5 5i s5 respecte
structura documentului surs5, inclusiv numirul de paragrafe.

6.

Efectuarea serviciilor de revizuire a traducerilor, in cazul in care prornitentul achizitor
identifici existenta unor gre$eli gramaticale sau inadvertenle fati de textul inaintat
spre traducere. Documentele vor fi refdcute de cStre Promitentul prestator fdri costuri
suplimentare pentru beneficiar. Termenul de revizuire este de maxim 2 ore de la
solicitarea promitentului achizitor.

7.

Autorizarea traducerilor efectuate de traducitori neautorizali, prin revizuirea gi
verificarea textului/documentului de citre un traducitor autorizat, care in urma
verificdrii 5i corectirii textului, il vizeazi gi il gtampileazi. Traducitorul autorizat
confirmS ci traducerea este corectd 5i prin traducere nu s-a modificat continutul
textului inilial 5i/sau schimbat sensul anumitor cuvinte sau fraze.
Termenul standard pentru efectuarea traducerii unui document de 1-10 pagini gi
predarea transcrierii traducerii la sediul/ adresa stabilitd de prornitentul - achizitor este

8.

de 74 de ore.

9.

Termenele de realizare a serviciilor vor fi stabilite individual, in func{ie de volumul
comenzii gi de urgenli, variind intre 6 ore gi L0 zile, de catre beneficiar.
L0. Promitentul prestator va asigura respectarea termenelor solicitate de citre
promitentul achizitor pentru finalizarea 5i predarea traducerilor.
LL. Promitentul prestator va asigura protecfia gi confidentialitatea datelor/informa{iilor la
care are acces pe parcursul deruldrii contractului cadru, c6t 5i dupS incetarea acestuia,
datele/informaliile din respectivele documente nu vor fi utilizate in alt scop decit
pentru indeplinirea relatiilor contractuale,
1"2. Documentele traduse vor fi redactate la calculator.
13. Pronritentul - prestator va transmite transcrierea traducerii iniliale in format
electronic la adresa de email comunicati de promitentul - achizitor, iar ulterior va livra
transcrierea traducerii in original la sediul Camerei de Comer!, lndustrie 9i Agriculturi
Arad, in termenul stabilit.

B. Pentru servicii de interpretariat

autorizat

vor asigura servicii de interpretariat consecutiv gi simultan, pentru o persoana sau
pentru un grup de persoane;
7. La cererea promitentului achizitor interpretariatul se va face telefonic;
3. Pentru serviciile de interpretariat unitatea de m5suri va fi ora;
4. Daci durata totalS a interpretiriiva fi mai mici de o or5, tariful se va calcula pentru o
or5 intreagd" TotodatS, dacd durata va depSgi o or5, tarifarea se va face pentru fiecare
or5 intreagl de interpretare efectivd. in cazul fracliunii de or5 rezultatd in urma
calculSrii duratei totale a interpretirii, tarifarea se va face din jumdtate in jum5tate de
1.

Se

5.

or5.
Prelul va include timpul alocat efectiv interpretariatului dar 5i timpul alocat deplasdrii
lal de la eveniment.

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Comisia de atribuire va evalua gi compara ofertele depuse, pentru toate serviciile
solicitate, conform criteriului - "pretul cel mai scizut".
Preturile la care se aplici criteriul de atribuire, sunt preluri?n EURO, fara TVA.

tv.

DERU LAREA CONTRACTU LUI

Durata contractuala este pana la finalizarea proiectului, respectiv pana in 31-.08.2021.
- Frecventa si durata se stabilesc in functie de necesititi.
- in rela{ia cu promitentul achizitor, se va aloca personal responsabil pentru indeplinirea
in bune conditii a solicitSrilor, respectiv, minim o persoani responsabild gi un inlocuitor pentru

derularea contractului .
-Personalul dedicat trebuie si rdspundi cu promptitudine gi profesionalism la toate
solicitirile promitentului achizitor pentru indeplinirea prevederilor contractului .
-in cazul in care pe durata derulirii contractului, Promitentul prestator va efectua
modific6ri cu privire la personalul desemnat pentru a duce la indeplinire obligatiile
contractuale, personalul va ?nainta promitentului achizitor documentele care si ateste
calitatea de traducitor autorizat a acestuia gi va solicita acceptul promitentului achizitor.

v.

coNDrTil

Sr

MoDALrrAil

DE FACTURARE $r PLATA

Ulterior prestdrii serviciilor solicitate, Promitentul prestator va depune la sediul
promitentului achizitor factura fiscald, in original, pentru serviciile efectiv prestate, in baza
fiecirei solicitSri a promitentului achizitor, pentru efectuare pl5lii.

VI.

VALOAREA ESTIMATA

Valoarea estimata pentru serviciile prestate este de 16.807 EURO.

VII.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta va fi intocmiti in conformitate cu solicitdrile din caietul de sarcini, acestea fiind
considerate minimale gi obligatorii.
Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: ccia@ccia-arad.ro.

lntocmit,

*rr *'o'

