
Contract de achizi(ie publici de servicii

Nr.

^ 1. Plr(ile contractante :

In temeiul Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modilhcdrile qi completlrile ulterioare qi
HG nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile
publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare s-a incheiat prezentul contract de prestdri
servicii,

intre,

- MUNICIPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in Sighigoara, strada Muzeului, nr.7, judeful Mures,
telefon: 0265771280, fax: 0265771019, cod fiscal 5669309, cont RO57TREZ47851J06XXX000048,
deschis laTrczoreria Sighiqoara, reprezentat legal prin domnull Mdl6ncrdvean Ovidiu-Dumitru -
Primar, in calitate de Achizitor pe de o parte,

qi

- S.C. S.R.L. cu sediul in ......................, str. flr. ............, jud. .............,., tel.
. inregistratd sub nr. ...., c.U.I: reprezentatd prin ................., in

calitate de Prestator, pe de altd" parte

2. Defini{ii
2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretafi astlbl:
a. contract - reprezintd prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor Si prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c.prelul contractului - pre\ul pldtibil prestatorului de cdtre achiLzitor, inbaza contractului, pr:ntru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.servicii - activitdli a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse- bunurile pe care prestatorul are obligalia de a le lurniza aferent serviciilor prestate
conform contractului;
f. forla majord -reprezintd o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibil6 gi inevitabilS, care se afld in afara controlului oriclrei p6r[i, care nu se datoteazd
gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibild executarea qi, r(sspectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revoluJii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restricfii apdrute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enunfiativd; nu este considerat fo45 majori un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fbrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligarliilor
uneia din parti;
g. zi - zi calendaristic[; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice, dacd nu se
specificd in mod diferit.

4. Obiectul qi pre(ul contractului



4.1 - Prestatorul se obligd sd presrleze Servicii artistice pentru evenimentul,,Ziua Interna{ionala
a Prersoanelor VArstnice" - prin asigurareaprezen{ei artistului care r,,a susline I concert organizat
de achizitor in perioada 01 octo,mbrie 2019, in Municipiul Sighiqoara, conform ofertei sale nr.

. (cod CPV: J
4.2 - Preful convenit p*t* ina.pliri.* contractului, respectiv pretul serviciilor
prestatorului de cdtre achizitor, este de ............. lei, fbr5 T.v.A., din care

..... lei.

prestate, plAtibil
TVA reprezintd

5. D,urata contractului
5.1- Prestatorul se obligd sd asigure
intocmit de achizitor gi conform ofertei

desfrgurarea evenimentului conform caietului de sarcini
sale nr.

6. Executarea contractului
6.1. Executarea contractului intrd in vigoare la data incheierii lui qi inceteazd, sdproduc6 efecte la
data pld1ii prefului.

7. Documentele contractului
7.1- Este document al contractului :

a) retferatul de necesitate nr. ........ ....., intocmit de achizitor;
b) coie tul de sarcini nt'. ..................................... ;
c) Hotdrdrea Consiliului Locol nr, 43/28.03.2019;
d) olbrta tehinicd;i ofertafinanciora a prestotorului;
e) alte documente pe care pdrlile in{eleg sd le considere co /dcdnd pttrte integrantd din prezentul
contract.

8. Obliga(iile principale ale prestatorului
8.1- Prestatorul se oblig6:

a) Sd presteze serviciul care face obiectul prezentului contract la data convenit[ qi in
conformitate cu obligaliile asumate conform prezentului contract qi potrivit docmentelor
acestuia;

b) Sd asigure calitatea artisticd a spectacolului qi condiliile necesare indeplinirii intocmai a
obligaliilor asumate;

c) Sd supravegheze desfrsurarea activitSlii care face obiectul contractului qi sd asigure buna
desfdqurare a acestuia pe toatd durata contractului;
Sd informeze achizitorul, in timp util, asupra oricdror prolbleme apdrute in derularea
contractului gi asupra mdsurrilor luate pentru prestarea corespunz:dtoare a serviciului;
Sa emitEi factura pentru incasarea prelului serviciilor prestate, in termen de cel mult 5 zile
lucrdtoare de la incheierea evenimentului, insoliti de documente justificative din care s[
rezulte prestarea acestora;

0 SI presteze serviciile in conformitate cu oferta sa qi cu reglement6rile in vigoare aplicabile
obiectului contractului;
Sd respecte programul de desftsurare a concertului/evenimentului comunicat de achizitor;
Sd asigure pe cheltuiala sa transportul, cazarea, masa qi paza artistului;
Pe toatd durata de prestar,e a contractului, sd respecte condiliile de muncd Ei mdsurile de
proteclie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea qi sdndtatea in
muncd din Romdnia, precum qi a oric[ror alte reglementdri, irL mdsura in care acestea vor
apdrea in perioada de derulare a contractului;
Prestatorul este pe deplin rrdspunzdtor de serviciul pe care il presteazS. in cazul in care din
cauza neindeplinirii serviciului la calitatea ofertatd autoritatea contractantd suferd prejudicii,
atunci prestatorul va plati dle indatd contravaloarea prejudiciilor create .

d)

e)

E,
h)
i)

j)



k) Prestatorul este pe deplin rdspunz6tor de serviciile pe care le presteazS. in cazul in care din
cauza neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertatd autoril.atea contractant6 suferd prejudicii,
atunci prestatorul va pl6ti de indatd contravaloarea prejudiciilor create.

9. Obliga{iile principale ale achizitorului
9.1. - Achizitorul se oblig6:
a) Sd pun[ la dispozilia prestatorului localia in care va fr prezetnt spectacolul;
b) Sd desemneze persoanz/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea

gi/sau fumizarca informaliilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;
c) Sd pund la dispozifia prestatorului un loc amenajat pentru artist;
d) Sd comunice prestatorului programul concertului;
e) Sd pldteascl preful c6tre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii fa,cturii

acestuia, in condiliile in. care din documentele justificative ataqate rezultd,prestarea serviciilor.

10. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabill a obtiga{iilor
10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reuqegte sd-qi execute obligafiile
asumate prin contract, atunci acesta are obliga{ia de a pldti achizitorului o despdgubire reprezent6nd
50 Yo din preful contractului.
lO.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd factura in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligafia de a pl6ti prrostatorului, ca penalitAli, o rsum6
echivalentl cu o cot6 procentuald de 0,1%o din plata neefectuatd, pentru fiecare zi deintdrziere, pdnd
la achitarea facturii.

11. Alte resposabiliti(i ale prestatorului
I 1.1 - Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalisrrLul qi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformiitate cu reglementdrile in vigoare
aplicabile obiectului contractului.
ll.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in perioada convenitd.
Totodatd, este r[spunzdtor ati.f de siguran]a tuturor opera{iunilor qi metodelor de prestare utilizate,
c6t qi de calificarea personalului folosit pe toat6 durata contractului.

12. Verificiri
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestrare a serviciilor pentru a sr:abili
conformitatea lor cu prevederile din contract.
12.2 - Verificdrile vor fi efectuate de cdtre Direcfia Relafii Publice gi Comunicare a Municipiului
Sighiqoara.
12.3 - Achizitorul gi prestatorul vor semna la sfdrsitul evenimentului un proces - verbal de prestare
de servicii prin care se va consemna dacd serviciile au fost prestate corespunzitor (in funcli.e de
situalie) conform prezentului contract.

13. For{a majori
13.1 - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.
13.2- Fo(a majord exonereazd pA{ile contractante de indeplinirea obliga(iilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneazd.
13.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a fo(ei majore, dar f,,ird, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pdn6la apariliaacesteia.
13.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte pd(i, im,odiat
gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in veclerea
limitnrii consecinlelor.

14. Solu(ionarea litigiilor



l4.l - Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratzrtive directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
inde'plinirea contractului.
14.2 - Dacd, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi prestatorul nu reuqesc sd
rezo'lve in mod amiabil o divergenld contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solu{ioneze
de c[tre instan{ele judec5toreqti din Rom6nia.

15. lLimba care guverneazd contractul
15.1 - Limba care guverneazd conlractul este limba rom6n6.

16. tComuniciri
16.1 - (l) Orice comunicare intre pdrfi, referitoare laindeplinireaprezentului contract, trebuie sdfie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii c6t gi in momentul
primirii.
16.2 - Comunicdrile intre p6rfi se pot face qi prin telefon, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdrii in scris a primirii comr;nicdrii.

17 . I-egea aplicabili contractulu i
17.l - Contractul va fi interpretat oonform legilor din Romdnia.

PA(ile au inleles sd incheie azi prezentul contract in 6(qase)
exenrplare, cdte unul pentru fiecare parte.

Achixitor,

MUNICIPIUL SIGHI$OARA

Prestator,

s.c........ s.R.L

Avtizat, Birou Achizilii Accesare Fonduri Europene

::*T*"%2?l::::

Avizat, Direcfia Relafii Publice qi rComunicare

Avizat, C. j.


