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Gontract de Prestari Servicii

din

cu sediul social in str.--_

in temeiul Legii nr.g8 t2016 privind atnibuirea contractelor de achizitie publicd, a

contractelc,r de conclsiune de lucriri publice gi a r:ontracl.elor de concesiune de servicii'

s-a incheiert prezentul contract de prestari de seruicii,
intre

MUNICIPIuL slGHlsgARA.,c_u sediul in SIGHI$OARA judetul Mures-Piala lVluzeului

* ?, t Efon 0265,:rt lz.ao, fax 0265.77.121.78, cod fiscal 5669309' cont nr

deschis la Trezoreria Municipiuluri Sighigoara, reprezerrtata prin

Primar- Ovidiu-Dumitru Mildncrivean , in calitate de achizitor, pe de o parte

9i

Bloc__- Scara-
telefon

Etaj__ ap_- Judetul Bihor CUI

cont deschis
reprrezentat Prin avand

in calitate de prestator, pe de alti Parte.

unei prevederi contrare, cuvintele la forma

vice versa, acolo unde acest lucru este' permis

la
functia

de

contract,
c.prelul contractului - Pretul
pentru rndePlinirea integrala

2. Definil,ii
2..1-in piezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.contrac;t - reprezintii prezentul contract 9i toat,e Anexele sale'

b.achizitor gi prestator - pi(ile contractante, aga cum s;unt acestea numite in prezentul

platibil prestatorului de catre achizitor in baza ccntractului
'si 

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asurnate prin

contract.
O.proOr." - echiparnentele, maginile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri

.rprrru in anexaianexete la prezentul contiact si pe care prestatorul are obligatia de a

le iurniza aferent serviciilor prestate conform contractului.

e.servicii - activitati a caror prestare fac obiectul contra'otului'

f.fo(a majord - un evenimerrt mai presus de controlurl pd(ilor, care nu se rlatoreazd

gruglrii sau vinei ace$tora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului

ii .ri" face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate

?serTteo€r? evenimente: rizboaie, revolulii incendii, inundalii sau orice alte catastrofe

naturale, restriclii apirrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

exhaustivd ci enunciattivd. Nu este considerat fortS rnajord un eveniment asemenea celor

de mai sus care, fdri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de ccstisitoare

executar,ea obligatiilor uneia din pd(i;
g.zi - zi c;alendaristicS; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceptia
singularvor include forma de plural 9i

de context.
3,2 Termenul "zi"sau "zile" sau
nu se specificd in mod diferit.

orice referire la zile reprezintd zile calendaristiroe daca

Clauze obligatorii
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4. Obiectul gi pretul ,c;ontractului
4.1. - Prestatorul sr:r obliga sa presteze servicii de tipirire gi livrare - C;PV

79823000-9 - materiale publicitare - pentru Frromovarea proiectului
"eCetatearn@Sighisc>ara2021", cod Sipoca 513/ cod MySmis 126286, ,cod

proiect 1i,6286, in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligatiile
asumate pnin prezentul contract.
4.2f odre clrepturile de autor, drepturile patrimoniale c;e deriva din obiectul contractului
se transfera si devin proprietatea achizitorului de la rlata efectuarii platii confonn art.

13 din prez:entul contract

5. Pretul contractulu ii

5.1. Pretul convenit p)entru indeplinirea contractului, respectiv pretul total al senticiilor
prestate, prlatibil prestatorului de catre achizitor este ,Ce lei fara tva ,

reprezentand valoarea de contract acceptata.La aceasta suma se va adauga taxa pe

valoare adaugata stalri lita potrivit dispozitiilor legalle aplicabi le,

6. Modalitati de platar
15.1. (1) Achizitorul are obligalia de a efectua platar catre prrestator, pentru prestarea
serviciilor de editare qi tipdrire, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre
Prestator a facturilor f iscale la sediul Achizitorului. Facturile fiscale vor fi emise <loar

dupa semnarea proceselor verbale de receptie a serviciilor, aprobate fara obiectiuni
de catre hchizitor. Ces;ionarea exclusivd a drepturilor piatrimoniale de autor citre
Achizitor se face de drerpt de la data efectuarii platii.

7. Durata contractului
7.1 Duratia prezentului contract este pana la 01.11.i2020, de la data semnarii
contractului de catre arnrbele parti si indeplinirii tutor obligertiilor asumate prin prezentul
contract.
7.2 - Achi.zitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru
serviciile p,restate

8. Executarea contratc;tului
8.1 Contrerctul intra in,rigoare la data semnarii contractului. Executarea incepe, de la
data mentionata in ordinul de incepere a prestarii seruiciilor emis pentru fiecare
componenta a prezetttului contract de prestari servicii.

9. Documentele contractului
9.1 - Docurmentele contractului sunt:
a) caietul rJe sarcint;
b) propunr:re financiaret
c)acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

10. Obligatiile principale ale prestatorului
10.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract
in perioada/perioadelre convenite, in conformitate cu cerintele solicitate prin cai,etul

de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
10.2 Presllatorul este singurul raspunzator pentru paguberle cauzate unor terti
persoane, pentru neexecutarea sau executarea irnpropric, a serviciilor ce fac obiectul
prezentultri contract.
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10.3. Prestatorul are obligalia de a executa sr:rviciile prevdzute in contrar:t cu

profesionalismul 9i pronrptitudinea cuvenite angajamentulr.ri asumat 9i in conforrnitate

cu propun€)rea sa tehnicd.
10.4. prestatorul se ohligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele

umane, merterialele, unciltele de lucru 9i orice alte asemenea, fie de naturi provizorie,

fie definitiv,i, cerute dr:r 9i pentru contract
10.5 Prestgtoruleste pe deplin responsabilpentru prestare,a serviciilorin conforrnitate

cu termenr:le aferentel fiecarei activitati. Totodatd, este rdspunzdtor atit de siguranta

tuturor operaliunilor gi nretodelor de prestare utilizate, c0t r;i de calificarea personalului

folosit pe toatd durata contractului.
10.6. prestatorul va considera toate documenteler 9i informatiile care ii sunt puse la

dispozilie referitoare lra prezentul contract drept private 9i confidenliale dupd cetz, nu

va'pubiica sau divulga niciun element al prezerntului r;ontract fird acordul scris,

prealabil, erl achizitorului. Daci existd divergenle cu privire la necesitatea publicdnii sau

divulgirii in scopul erxecutdrii prezentului contract, decizia finald va apa(ine
achizitorului.
10.7 prestatorul se va abline de la orice declaratie publici privind derularea

contractului fird aprohiarea prealabili a achizitorr.rlui 9i rJe a se angaja in orice alti
activitate care intrd irr conflict cu obligaliile sale fatd de archizitor conform prezerntului

contract.
10.8 - prelstatorul se,cbliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de

munca si protectia murrcii si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la

forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective,

eliminarea muncii fortate si obligatorii, elimlnarea discrinrinarii in privinta angajarii si

ocuparii fcrtei de munca si abolirea muncii copiilor.
10.9- Presitatorul de r;ervicii isi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de

lucru, mijloacele de transport, in functie de volumul de lucrari estimate, avand in r,'edere

ca suprif,rta parculuri/scuarului sa fie zilnic in stare de curatenie si intretinut,a prin

exercitarea tuturor serviciilor necesare in functie de arrotimp, in scopul obtinerii si

mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

10.10. Prerstatorul se rrbliga sa presteze serviciile in conformitate cu activitatile sltabilite

prin legislatia in vigoa,re.
tO.tt. prelstatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie

rezultate clin orice inoialcari ale prevederilor in vigoare de c;atre Prestator, personialul sau,

saiariat saru contractat,Ce acesta, inclusiv conducelreie sa, subordonatii acestuia, precum

si salariatri din teritoriu
10.12. Prestatorul sr:r obligd sd despdgubeasci archizitorulTmpotriva oricdror:

i)reclamal;ii gi acliuni irr justi{ie, ce rezulti din inc;dlc;area unor drepturi de prop,rietate" 
intelec,tuite lOrevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipam,entele,

materialele, instala!iile sau utilajele folosite pentru sau in legdturi cu serrviciile

prestate, 9i
ii) daune-interese, costuri, taxe gi chr:ltuieli de orice naturi, aferente, cu

exceplia situaliei ?n care o astfel de incilcar€r r€zultdr din respectarea caietului de

sarcini intocmit de citre achizitor.

11. Obligafiile princi;lale ale achizitorului
11.1. Acl'rizitorul se ottligd sd pldteasci prelul ooh'veoit in prezentul contract pentru

serviciile prestate.
11.2. -Achizitorul va el'ectua plata cdtre prestator, in maxim 30 de zile de la data primirii

(inregistrarii) facturilor fiscale insotite de procesele verbale de receptie a serviciilor
presiate" Factura va fi emisa numai dupa semnarea fara obiectiuni de catre acl'rizitor a

proceselclr verbale de receptie a serviciilor prestate.
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11.3 - Pres;tatorul de t;erviciiva intocmi o situatie dr-'plata pe baza comezilor de sr-'rvicii

emise de iachizitor. La sfarsitul finalizdrii serviciilor prestate se intocmeste de catre

beneficiar un proces 'verrbal de receptie semnat de ambele parti, care va sta la baza
emiterii facturii fiscale.
11.4 - (1) Plilile par[iarle trebuie sd fie ficute, lil cerert;a prestatorului la valoarea

serviciilor prestate, conl[orm punctului'1 1 .3.

11 .5 - platia facturii firrale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de servicii

definitive cle catre achizitor si semnarea procesului verbal de receptie la finalizarea

prestarii. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita

unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care hu sUnit in litigiu va fi platita imrediat.

Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului 'uerbal

de receptit; la finalizarea prestarii.
11.6 - Contractul nu v'a fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie la

finalizarea prestarii nu va fi sernnat de achizitor, care confirma ca serviciile au fost
prestate conform contractului.

12. Sanctiiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. - A<;hizitorul poerte impune plata de dobanzi penalizatoare in cazul irr care
prestatorul nu si-a indeplinit obligallile contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul

de calitate cerut, in r:onformitate cu Caietul de Siarcini. in cazul in care, din vina sa

exclusivi, executantul nu reugegte si-gi indeplineascd obligatiile asumate prin

contract, atunci, fdtrii a se aduce prejudiciu rispunderii efective sau potenfiale a

prestatorului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este

indreptilit, la a aplica rc dobanda penalizatoare legald pentru fiecare zi de intiarziere

pana la irrdepliniiea electiva a obligatiilor, dobarrda aplicata la valoarea contractului

tara tva diminuata cu r:ontravaloarea fara tva a serviciilor care au fost realizate. Prin

iucrari realizate se intelege serv,lcii prestate si confirmate de catre Achizitor .

,lZ.Z-in cazulin care din vina sa exclusivd achizitorul nu onoreazd facturile in perioada

convenita, atunci acesta are obligalia de a pliti o dobanda penalizatoare legalii pentru

fiecare zi de intarzierer pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aprlicata la

valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul serviciilor prestate

produce ctobanzi peirarlizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele

conditii:
a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale

b) creditrul nu a primit suma datorata la scadenta cu exceptia cazului in care delbitorului

nu ii este imputabila intarzierea"
12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau exec;utarea

necorespunzdtoare a obligaliilor asumate, care depdgeste valoarea penalititilor ce pot

fi percepute in concliliile art.12.1 gi 12.2, in conrpletarer, pi(ile pot datora si daune

interese s;uplimentare ce se vor stabili in instanta.
12.4 pd(ile recunos,c i'n mod expres si sunt de acor<l cd orice sume pl5tibile in l.emeiul

prezentuiui articol intri in categoria daune-interese, reprezentOnd o estimare

rezonabilS a compensatiei echitabile pentru pierderile suferite din cauza neindeplinirii

obligaliilor, care pot fi anticipate in mod rezonabil.
tZ.S in situalia in care Prestatorul nu igi indeplinegte la termen sau corespunzdtor

obligaliiler contractualer,desi a fost notificat in acest sens de achizitor, se consirleri cd

aceista reprezinta o incalcare grava a obligatiilor p,rinr:ipaler in sensul ar|167 alin 1 litera g

din Legear 9812016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform atrt 18.1,

incetarea anticipata si dr: drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator

conform afi.167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 sia art 166 din HG 395/2016 .

Clauze sPecifice
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1 3. incepere, fi nal izarrer, intd rzieri, s istare
14.1 - (1) prestatorul are obligalia de a incepe prerstarea serviciilor pebaza contenzii

emise de oatre achizitor .

14.2 - Dacii pe parcursulindeplinirii contractului prestatorul nu respectd termenele de

prestare de'prestare, acesta are obligalia de a notifica acest lucru, in timp util,

achizitorulrri. Modificarrela datei/perioadelor de prelstare arsumate se face cu acordul

pd(ilor, prin act aditional.
14 3 -in a{ara cazuluiin care aclnizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de

execulie, rcrice int6r;:ierre Tn indeplinirea contrac;tului dii dreptul achizitorului de a
solicita penalitdti prestatorului.

14. Recepfie gi verific,iri
15.1 -Achizitorul are rJrr=ptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prelvederile din propunerea tehnici 9i din caietul de sarcini'

15.2 -Verificdrile vorfi efectuate de cdtre achizitor prin reprezentanlii sdiimputerniciti,
in conforrnitate cu prt,'vederile din prezentul contract.

15.3 Ansamblul serviciilor prestate sau, daci este cazul, oricare parte a lor, previzuta

a fi finalizat intr-un terrrnen stabilit, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care

se calculea zd de la data emiterii comenzilor de cdtre achi,zitor.

16. Ajustarea prefului contractului
16.1 - pentru seruiciile, prestate, platile datorate prestatorului sunt preturile declarate

in propunerea finan,ciara, care sunt ferme si nu se ajusteaza pe toata perioada

contractului.

17. Amendamente
17.1 - Padile contracternte au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a c'crvehi

modificarea clauzelor contractului, prin act aditional.

Dacd solir;itarea de rnodificare provine de la Prestator, acesta trebuie sd inregistreze

solicitarea la Achizitor cu cel pulin 5 zile inainte de data preconizati pentru intrirrea Tn

vigoare a Actului adilic,nal.
1i.Z prin acte aditibnale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de

achizitie publica.
17.3 Modificirile contractuale, nu trebuie sd afer:teze, in nici un caz si in nici un fel,

rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea siau dimitruarea avantajului conrpetitiv
pe baza ciruia Contractanful a fost declarat cAgtigitor in cadrul procedurii de atribuire.

iZ.+ UoOiticdrile pot fi dispuse numai de citre A,chizitor, in conformitate si in limitele

Contractului si ate normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea

emiterii P'roceselor'\/erbale de Recep{ie
17 .5 (1) Contractul de achizilie publica va fi modif icaUcornpletat, fara organizart-'a unei

noi piocetduri de atribuire, prin acordul Partilor, in orice alta situatie care in urma

analizei ,Achizitorului se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prrezentul

contract si respecta prevederile art22l din Legea 9812016 art. 221-222 din Legea nr'
gB/2016, coroborate) cu prevederile referitoare la rnodif iciri contractuale din HG nr.

39 5/20 1 (i-(g1l! 6z!5ri 7 65) si :

- nu afec;teaza natura generala al Contractului
- nu afercteaza re;tultatul procedurii de atribuire, prln anularea sau diminuarea

avantajului competitiv pe baza cdruia Contractanful a fost declarat cAgtigdtor

(2) Prin natura generarla a contractului se intelege:
- obiectivele principlale urmirite de autoritatea contra,ctantd la realizarea achizitiei

initiale,
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- obiectul princlpal al contractului 9i

- drepturile gi obligaliite principaie ale contractului, inclusiv principalele cerin1e de

calitate 9i prerformantit.
17.6 Niciui-r act adilrorral nu poate fi incheiat retroactiv. Orice modificare a contractului

care nu ia forma unrui act adilional sau ordin administrativ sau care nu respecti

prevederiler prezentului contract, va fi consideratd rruli 9i neavenitd'

fi.7 Pefrlllr contractante au dreptul, pe durata in<leplinirii contractului, de a conveni'

prin act adilionat, adaptarea aceior clauze afectater de mqdificdri ale legii'

18. Cesiunea
18.1- Prerstatorul nu trebuie sir cesioneze oricare dintr'e drepturile 9i obligaliile ce

decurq din Contract, inclusiv drepturile la platd, fird acceptul prealabil scris drn partea

#;ii";iri.Jn ,rtt"r dc c?ZUri, prestatorul trebuie sd furnizeze Achizitorului informalii

cu privire la identitatea entitdtii cdreia ii cesioneazd drepturile'

Orice drept sau oOialalie cesionaUcesionatd de cdtre Contractant fdrd o autorizare

prealabild'din partea l(cinizitorutui nu este executoriu/executorie impotriva Achizitorului

1g.2 prestatorul esG olcligat sd notifice Achizitorul, cu prirrire la preluarea Contractului

de cdtre o noui persoand"juridica niscuti in urma unui pr,cces de reorganizare juridici

a persoanei Prestatorurlui, in termen de maximurnr 3 (trei) zile de la data naqterii noii

p.rrorn". Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificdrii

de cdtre Contractant prentru a-s,i exprima acordurl/dezacordul cu privire la preluarea

contractului de cdtre o nou6 
'persoand juridicd niscuti Tn urma unui proc;es de

reorganizilre juridici a persoanei Prestatoiului.[(de exemplu: fuziune, 61v1721s, r=tc')'

iB.ii;;;=rl in Carrer'te(ul sustindtor nu gi-a respectat obligaliile asumate prin

angalamentul ferrn 6e susiinere, dreptul de creantd al Prestatorului asupra llertului

rrilinato1 este cesionat cu titlu de garanlie, cdtre Achizitor

La soliciterrea achizitrorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe

care le are fata de tertii sustinaiori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt c;are sa

permita hchizitorului s;a urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar

but", sa 6 aiba impctrlva tertului/tertilor susiinator/sustiniatori pentru nerespectetrea de

catre acestia a obligiatiilor asumate prin angajamentul ferm.

ln cazul in care Frestatorul a fost declarat c;astigator beneficiind de sustinerea

unui/unor terti pentru a demonstra indeplinirea ct-'rintelor privind situatia ec.onomica si

financiara, respectilr r:apacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe

parcursul executarii coniractului de achizitie publica la s,clicitarea Achizitorului, acesta

iprestatorul) va cesiorra drepturile sale din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu

de garantie.
1g.4 prestatorul poale cesiona dreptul sau de, a incatsa contravaloarea serviciilor

prestate, in condiiiite prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu resp,actarea

art 6^1 rjin oUG .14612002 privind formarea r;i utilizilrea resurselor derulerte prin

trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea

unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiurrea este valabild numai cu arcceptul

prealabil exprimat irn scris al instituliei publice care datr:reazi operatorului ec;onomic

sumele reprezentind contravaloarea bunurilor achizilionate, serviciilor prestate sau

lucrdrilor executate. Siuma care face obiectul cesiondrii se achiti de citre Act^rrzitor in

contul inrlicat de cesionar, deschis la Trezoreria {itatului, numai daci Furnizorul cedent

nu are obligalii de platd citre bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat 9i

bugetele fondurilor sPreciale

19. intarzieri in incleplinirea contractului
1g.1 - Dacd pe pan:uisut indeplinirii contractului, prestatorul nu respectd termenul de

prestare, acesta are obligalia de a notifica, 1in timp util, achizitorului modificarea
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datei/perioadelor de prestare asumate in prezentul contract se face cu acordul pet(ilor,

prln act aditional.'1g.2 
- in a.fara cazului in care ar:hizitorul este de iacord cu o prelungire a termenului

de prestar(e, orice int,irziere in indeplinirea contrtrctului cld dreptul achizitorului de a

solicita penalitati prestatorului.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora estc. constatata de o autoritater compertenta.

20.2 -Fort;a majora enonereaza partile contractantr: de indeplinirea obligatiilor astrmate

prin prezetrtul contrac;t, pe toata perioada in care aceasta actioneaza'

)o.a'- lnderplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei rnajore,

dar fara a prejudicia clrepturile ce li se cuveneau prartilor pana la aparitia acesteia.

zo.4 - partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celleilalte

parti, imecliat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau

la dispozitie in vedert:a limitarii consecintelor.
20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estinreaza o? V? actiona o perioada mai

mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice cerleilalte parti incetarea'le plin

drept a prezentului cclnltract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte claune-

interese.
20.6- Nu \/a reprezerrtaL o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare

din parti situatia in cerre executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta

majora care apar dupa data semnarii contractului de catre parti.

20.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru

neexecutare daca, si in masura in care, intarziere,a in executare sau alta neindt:plinire

a obligatiilor din prez:entul Contract este rezultatul unui elveniment de forta majora. ln

mod limilar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru

neexecutsre sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in

masura in care, intarzrierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este

rezultatul fortei majore.
20.g- Daoa oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot

afecta inrieplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la

natura, durata probabilisi efectul probabil al imp,rgjLllarii de forta majora. Exec:utantul

va cauta toate mijloar:ele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale

care nu sunt afeltate de evenimentul de forta rnajora. Executantul nu va utiliza

asemenea mijloace alternative decat in urmit instrr"tctiunilor in acest sens ale

achizitorului.
20.9- Daca executantul suporla costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu

instructiunile achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.20.8. totalul

sumelor oorespunzartc,are acestor costuri va fi certifrcat cle catre achizitor.

21 Cazul Fortuit
21.1. Cazul fortuit est,e un eveniment care nu poiate fi prevdzut nici impiedicat cle citre
partea care ar fi trebuit si rdspundd dacd eveninrentul nu s-ar fi produs'
'21.2. partea afectati de cazul fortuit are obligalia de a notifica celeilalte pd(i, imediat

siin mod complet, prrclducerea acestuia'
Zt.g. Oaca evenimbntul fortuit a produs o imposibilitate totald 9i definitivi de executare

a oricareia dintre obrligaliile contractuale, atunci r:ontractul este desfiinlat de plin drept

si fird vreo notificare, chiar dirr momentul produr;erii evenimentului fortuit."

22. lmprevizibil itatea
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22.1 - parl;ile isi vor elxr:cuta obligaliile asumate prin contract, chiar daci executarea

lor a deverrit mai onenoasd din cauza schimbdrii e,xcep.tionale a unor imprejurdri care

nu au putut fi prevazute,inainte de semnarea contractului.

zri- : in sltuatia in care schimbarea exceptionald a imprejurdrilor conduce la

executarea excesiv dr: oneroasi a contractului, fdcAnd vidit injustd obligarea orir:dreia

dintre pirti la indeplirrirea obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun acord una din

urmdtoarele mdsuri:
a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre pdrti pierderile si

beneficiile rezultate din schimbarea exceptionali a imprej urdrilor;

b) incetarea contractului.

23. Reziliere. Pact comisoriu.
23.1 - prezentul conlract de prestari de servicii va incetar automat daci in ternren de

20 zile der la data emiterii comenzii, Prestatorul nu a diemarat prestari de serrviciia

serviciilor in cauz5.
2g.Z - prezentul contrarct de prestari de servicii va incetat automat dacd 1u a generat

nicio platd intr-o perioadS de 90 de zile de la semnarea sa de c6tre pd(i. lncetarea va

opera de plin drept, fiiri necesitatea vreunei formalit5li saru interventia autorititilor sau

a instantei de judecati.
23.3 - S-uplimentar fald de cauzele de incetare definite anterior in cadrul articolelor

20.1 gi 24'.4, achizitorjl poate rezilia prezentul contract de prestari de servicii cu efecte

depline (de jure) dupi acordarea unui preaviz de 10 zile Prestatorului, fird necesitatea

unei alte toi.maiitali gi fird intervenlia vreunei autoritdli sau instante de judecatd, in

oricare dirntre situaliile urmdtoare, dar nelimitAndu-se la acestea:

a) prestatorrul nu furnizeazi produsele conforrn cu prevederile prezentului

contract;
b) prestatorul nru se conformeazd intr-o perioadd de cel mult 10 zile notificirii

emise de cdtre achi:litor care ii solicitd remedierr,.a executdrii necorespunzdtoare sau

neexecutirii obligaliilor din prezentul contract care afecteazd in mod grav executarea

corespunzdtoare 9i la timp a furnizdrii serviciilor;
c) prestatoiul r,efuzd sd ducd la indeplinire ordinul administrativ de incerpere a

contractului sau instrucliunile emise de citre achizitor,

d) prestatorul ar iost condamnat pentru o infracliune in legdturi cu exercitarea

profesiei pri ntr-o hotird re j udecito reascd defl nitivi ;

0 irestatorul sr: afl'i in culpd profesionald gravi ce poate fi doveditd prin orice

mijloc de probd pe oare achizitorul o poate justifica;

g) prestatorurl tlace obiectul unei procedurri de insolventd, lichidare, di;lolvare,

adminiJirare/supraveglhere judiciard sau se afli sub controlul unei autoritdli a incheiat

o intelegere cu creclitririi privind plata datoriilor, si-a suspendaUincetat activitatea sau

se afld intr-o situa[ie'asemdndtoare, care rezulti dintr-o proceduri rsimilari

reglementatd de telgir;la1ia sau reglementdrile stabilite la nivel na{ional, cu erxcep{ia

ca-zului in care Achii;iitorulisi rezervd dreptul de a nu rezilia Contractulcu Contriactantul

impotriva cdruia s-ar cteschis procedura generalii_de insolvenld, atunci cind, pe baza

informatiilor gi/sau documentelor prezentate de Cctntractanf, stabileste cd acesta are

capacitatea de a executa contractul de achizitie publicii.

h) prestatorr.rl subcontracleazd fdrd a avela acorclul scris al Achizitorului,

i) prestatorul se afld intr-o situatie de conflict dr-= interese, iar aceasti situalie

nu poaie fi remediatd in mod efectiv prin alte miisuri mai pulin severe,

j) prestatorul a fost condamnat pentru o infraclir.rne Tn legiturd cu exerrcitarea

profesiei pri ntr-o ho,ti ri re j udecitoreascd defi nil.ivd ;
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k) are loc orice, modificarea organizationald care inrplici o schimbare cu privire

la personalitatea juridicd, natura sau controlul Contractantului, cu exceplia situar{iei in

care asemenea modific'dri sunt realizate prin Acf l\diliona,rla prezentul Contract,

l) erparilia ori,cdrrei alte incapacitili legale c?r€r sd impiedice executarea

Contractulut,
m) prestatorul egueazd in a furnizat'men!inr=/prelungi/reTntregi/cornpleta

garantiile ori asigurdrile solicitate sau persoana care furni::eazdgaranlia ori asigurarea

iu este in mdsurd sa-gi indeplineascd obligaliile lil care s-a angajatprin Contra,ct,

n) 'in cazul in ,:are, printr-un act normaltiv, se modificd interesul pulolic al

Achizito'rului in legitureL cu care se furnizeazd Produsele c,are fac obiectul Contra'ctului;

o) Prestatorul a incdlcat obligaliile in domeniul me,Ciului, social si al relaliilor de

muncd, stabilite prin legislalia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislalia nalionald,
prin acorcluri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internalionale in
domeniul,Ce activitatr: iaplicabil ;serviciilor care fac; obiectul Contractulu i',

p) la momentul iatribuirii Contractului, fie Contractenful se afla in situatia de a fi

fost condpmnat, prinr hotdrire definitivd a unei instanle judecdtoregti, fie per$oana,

care este membru al organului cle administrare, dr-'conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic ori are putere <1e reprezentare, de decizie s;au de

control in cadrul acestuia, se afla in situalia de a fi fost c;ondamnati printr-o hotdrdre

definitivd pentru comiterea uneia dintre urmdtoarele infracliuni.
1" constituirea unui grup infraclional organizat, astfel cunn este

previzut prin aft. 367 din Leqea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau prin

riispoziliile corespunzdtoare ale lergislaliei penale a statului in
care Ofeftantul/Contractantul, ca operator economic, a fost
r;ondamnat,

2. infracliunide coruplie, astferl cum este previzut prin art.2,39-294
din Leqea 286/2009, cu mqdificdrile 9i completerile ultericlare, 9i

infractiuni asimilate infracliunilor rJe coruplie, astfel cum este
previzut prin aft. 10-13 di,r1-[ggqt 78/2000 pentru prevenirea,
rCescoperirea gi sanclionarea faptelor de coruplie, cu

modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin dispoziliile
corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului in care
Ofertantul/Contractantul, ca oprerator economic, a fost
condamnat,

3 infractiuni impotriva interes;elor finianciare ale Uniunii Europene,
astfel cum este prevdzut prin art. 181-185 din Leqea nr.78, cu

modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin dispoziliile
corespunzitoare ale legisla{iei penale a statului in care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, ia fost
condamnat,

4. acte de terorism, astltel cum este previzut prin art. 32-35 $i arl. 37-38 din Legea nr.

535/2004, privind prevenirea gi combaterea terorismului, cu modificiirile si
-ompletririle ulterioare, sau pnin dispozi{iile conespunziitoare ale legislatiei pr:nale a

statului 1'n care Ofertantut/Contractantul, ca operator economic, a fost condartnat,
5. spdlarea banilor, ar;tfel cum este previzut prin grt. 29 din Leqea nr. 656/2002, pentru

prevenirea si sanctiorrarea spiildrii banilor precum si pentru instituirea unor miisuri de

prevenire si combatere a finanldrii terorismului, republioatd, cu modiflcirile ultr:rioare,

sau finantarea terorismului, astfel cum este prevdzutt prin art. 36 din Le:W--DL-

O3S/20C:4, cu nrorlificirile si completdrile ulterioare sau prin dispoziliile
.respunzdtoare ale legislaliei penale a statuluri in care Ofeftantul/Contractantul, ca

operator economic, at fost condamnat,
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7.

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astlel cum este previzut prin q!-209-
217 din Lggea nr. i?.36/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunz:dtoare ale legisla{iei penale a statului in care
Ofertantult'Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,
fraudd, astfel cum este prevdzut prin articolul I din Convenlia privind prote,iarea
intereselorfinanciare al Comunitdtii Europene din 27 noiembrie 1995;

q) are loc o incdlcare gravd a obligatiilor care rezultii din
legislatia europeand relev,anti pentru domeniul
Contriactului gi care a fost constatatd printr-o deci;zie a
Curtii de Justilie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui
fapt, Oontractulnu ar fi trebuit sii fie atribuit Contractantului.

D in cazul in care impotriva Contractantutui se deschide
proceiCura falimentului, Achizitctrul igi rezervd dreptul de a
denunta Contractul

23.4 - in terrmen de 5 z:ile dupd momentul rezilierii, achi;zitorul va certifica valoarea
serviciilor furnizate 9i toate sumeile cuvenite Prestatorului la data rezilierii.
23.5 - Dacii achizitorul reziliazd prezentul contract, va fi indreptdtit sd recuperez:e de
la prestator fdri a renunta la celelalte actiuni la care este TnrJreptalit in baza prezentului
contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.
23.6 - Rezilierea nu 'va afecta niciun alt drept al achizirlorului sau al Prestatorului
dobdndit anterior acesteia in temeiul prezentului contract.

24 Cazuri s;pecifice de incetare a contractului :

24.1 Fitrd a aduce atingr:re dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor
sau dreptului achizitorului de a sr:licita constatarea nulitatii absolute a contractului de
achizitie publici, in conf,crmitate cu dispozitiile dreprtului comun, achizitorul are dreptul
de a denunla unilateral contractul de achizitie publici in perioada de valabilitilte a
acestuia in una dintre urmitoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167.
b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedr3re o
incdlcare gravd a obligatiilor care rezulti din legislatia europeand relevanti gi care a
fost constatatd printr-c, decizie a Cu(ii de Justilie a Uniunii Europene.
24.2 Prezentul contract ;poate inceta prin acordul partilor.
24.3 Prin ajungerea la telrmen.

25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau dispr"rta care se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legatuna cu indeplinirea contractului.
25.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contra<;tuala, fiecare poate solicita
ca disputa sa se solutioneze de catre instantele juclecatorelsti din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul
Limba care guverneaza contractul este limba romana

27. Comunicari
27.1 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a prinririi comunicarii.
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27.1 - (1)orice comunicare intre parti, referitoare la inderplinirea prezentului cgntract,
trebuie saL fie transmisia in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise
prin fax sau vor fi innranate personal.
(2) Notificarile se vor considera primite de cealaltia parte dupa cum urmeaza:

(a) in caz inmanare personala, Ia data inmanarii;
[bJ in caz de tranr;nritere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;
(c) in caz de scrisoare recomandata, la data e'videntiata pe confirmarea de primire.

(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti oricr-. modificare a adresei de mili sus,
corespondenta trimis;a la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in
mod corect efectuatar.
(4) Orice document sroris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

28. Legear aplicabilir contractului
28.1 - contractul va I'i interpretat conform legilor din Rom6nia.
28.2. Pre:;tatorul va r(3specta gi se va supune tuturor legilor gi reglementdrilor in
vigoare clin RomAnia precum 9i reglementirilor direct aplicabilJ ale Comisiei
Europene jurisprudentei Cu(ii Eiuropene de Justilie gi a Tribunalului de primi lnstanli
gi se va alsigura cd personalul siu, salariat sau coniractert de acesta, conducerea sa,
subordonatii acestuiia, 9i salarialii din teritoriu ,r'or respecta gi se vor supune de
asemenea aceloragi le13i 9i reglementdri. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul
oricdror pretentii gi ac!iuni in justilie, rezultate din orice incdllari ale prevederilor in
vigoare dc' citre acersta, personalul sdu, salariart sau contractat de acesta, inclusiv
conducerera sa, subordonatii acestuia, precum gi r;alarlalii din teritoriu
28.3 Pe(ile declari cii posedd toatd experienla gi cunggtinlele necesare Tncheierii
acestui Crcntract gi l'nr:heie acest Contract in deplini ,:unogtinla a clauzelor sale,
cunoscAnd 9i inteleg6nd toate aspectele legaler, tehnioe 9i comerciale legarte de
incheiere gi executare, motiv pentru care nitiurra dintre pa4i nu va putea invoca
Articolul 1',221 alin. (1) al Codutui Civit.
Partile au inteles sa incheie azi 08.10.2018 prezentul contract in 4 exemplare, un
exemplar pentru prestator ,si trei pentru achizitor.

Achizitor,

Municipiul Sighisoara

Prestator

lllirage


