
MODEL
CONTRACT DE PRESTARI SE]RVICI

nr. data

l. Preambul
Prezentul contract se incheie in temeiul prevederilor art, 7 alin. (5,1 ain Legea 9812016, privind achiziliile
publice qi in baza prevederilor art. 43, alin 3, lit. b din HG 39512016 cu modificirile gi completdrile
ulterioare.

intre:

"LIUNICIPIUL SIGHISOARA.,ou sediul in Sighisoara, judetul Mureg, Piafa Muzdului" nr.- 7, telefon
0265.77.12.80, fax 0265.77.12.78, cod fiscal 5669309, cont nr .............. ... deschis la Trezoreria
Municipiului Sighiqoara, reprezentata prin Primar- Ovidiu-Dumitru M[llncrdvean , in calitate de achizitor,
pe de o parte

cu sediul in , inregistrata in Reg.

Com. cu nr. CUI ) ayand cont bancar nr.

deschis la reprezentata
de catre , in calitate de ., in calitate de prestator, pe de altd parte.
w,

frDefini(ii
2.1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel:

a) contract - actul juridic care reprezint[ acordul de voinfE al celor doui pdrfi, incheiat intre pdr{i,
una in calitate de ,,achizitor" qi cealalt[ in calitate de ,,prestator" gi toate Anexele sale;

b) achizitor gi prestator - pe(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pre{ul contractului - preful pl6tibil prestatorului de citre achizitor, inbaza contractului pentru

indeplinirea integrala si corespunzltoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract;
act adi{ional - document ce modifica prezentul contract de servicii;
oferta - documentafia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiarai ,. , .

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pebaza cerinfelor din specificatiile tehnicoi;,,
propunerea {inanciara - document al ofertei prin care se furnizeazd informa{iile cerute prin
specificatiile tehnice cu privire la pre[, tarif alte condilii financiare si comerciale;
specifica{ii tehnice - document, reprezentind anexa a prezentului contract de servicii, intocmit de
cdtre achizitor, care include definirea condiliilor, specifica{iilor tehnice si, totodatd, indicafiile
privind regulile debaza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de c6tre prestator;
documenta{ie de atribuire - documenta}ie ce cuprinde toate informaliile legate de obiectul
contractului si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv specificaliile tehnice;
durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereazd, valabil intre p5(i,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrlrii sale in vigoare qi pana la
epuizarea conven{ionala sau legala a oricirui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garan{ie
si eventualele pretenlii fondate pe clauzele sale; ll,..i:'.....'.r.

,, k) durata de prestare a serviciilor - intervalul de timp in care prestatorul presteazd sgrviciile pe gare

- le presupune indeplinirea contractului, astfel cum acestea sunt prevdzute in specificatiile tehnice ;i
in contract, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu excep{ia
cazurilor de fo4a majora, incep6nd cu data incheierii contractului;

l) rezilierea contractului - se inlelege desfiinlarea pe viitor ie contractului de servicii, ftr6 ca aceasta
sa aduci atingere prestaliilor succesive care au fost frcute anterior rezilierii;
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rn) standarde/condi{ii tehnice de calitate - standardele, reglement6rile tehnice sau altele asemgibt;
. prevdzute in specifica{iile tehnice si in propunerea tehnica; . .

n) for{a majora Ei cazul fortuit - conform art. 13 5l Cod Civil, dacd legea nu prevede altfel sau p64ile
nu convin contrariul, rispunderea este inldturatd atunci c6nd prejudiciul este canzatde fo(6 majorI
sau de caz fortuit. Forfa major6 este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil gi

inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevdzut gi nici impiedicat de c6tre cel
care ar fi fost chemat sI rlspundd daci evenimentul nu s-ar fi produs. Dac6, potrivit legii, debitorul
este exonerat de r6spundere contractuali pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat gi in
cazde forld majo16. Sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urrnare a unei carantine, embargoir;'' enumerarea nefiind exhaustiv'a, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment

1ii'r 
r":asern€nea celor de mai sus care, fataacreao imposibilitate de executare, face extrem de costisitdtfc

,i ,,'r r bxs.r1..ea obligatiilor uneia din parti; r l lr,

3. Interpretare
3.1 Toate documentele contractului, precum gi intreaga corespondenli purtati in leglturl cu contractul intre
Achizitor gi Prestator vor fi scrise in limba rom6nS, iar contractul va fi redactat gi interpretat in limba
romAnS.

3.2 Dacd' un document al contractului sau coresponden![ in legdturd cu acesta sunt redactate in altd lirnb[
decdt limba rom6nS, traducerea acestora in limba rom6nd va avea prioritate in orice problemd legati de
interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondenld, va suporta riscul gi costurile
traducerii acestora in limba romAn6. .r

3.3 i'n.prgzentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include fonrna

de pluralr$i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. iriitr

3.4'Termenul 'ozi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specific[ in
mod diferit.
3.5 Contractul constituie intreaga qi singura infelegere intre P6(i cu privire la obiectul acestuia gi exclude
orice alte comuniciri, negocieri sau infelegeri scrise sau verbale intre PIr[i realizate inaintea incheierii
contractului.

3.6 Niciun amendament sau altd derogare de la contract nu va avea efect decdt dacS este consemnat[ in
scris, datatd, se refer[ expres la contract gi este semnatl de reprezentanlii legali ai P64ilor.
3.7 Dacd oricare dintre clauzele contractului este nuld, anulat6, interzis[ de lege, inaplicabili, aceste

ilnprejurlri nu vor afecta validitatea qi efectele oricdrei alte clauze din contract.

J.7 Inao{1unea, intdrzierea, toleranfa rnanifestate de una dintre Pdrfi in punerea in aplicare a clauzelor
contractuiui sau acordarea de am6ndri r;au inlesniri cdtre cealalti parte, nu afecteazd, sau restrdng drepturile
acelei pi(i rezultate din contract, renuntarea la un drept neput6nd fi prezumatd in nicio situalie.
3.8 Prin,,servicii"se intelege pachet tipirituri informare gi publicitate proiect, pentru obiectivele incluse
in cadrul contractului de finantare ,,Sirnplificare administrativl extinsd gi Planificare strategicd integratd
pentru cetifenii municipiului Sighiqoara"

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute piachet tipirituri informare ;i publicitate proiect,dupa cum vrmeaza:

1 AJiq dimensiune minimA3;
l0 Postere A2;
1000 de broEuriformat AS {i 1000 de pliante;
Servicii de design ;i ilustrare tipdrituri Ei DTP (servicii profesionale de compozilie Ei ilustrare
infografice, design Ei ilustrare tipdrituri, servicii completed print)



Servicii organizare evenimente - pentru eveniment de lansare Ei eveniment de incheiere, 50 de
participan(i/eveniment, coffee break pentru 50 participantitx 2 evenimente, mape de prezentare
pentru 50 participan(i x 2 evenimente, servicii inchiriere sdli dotate cu echipament tehnic
(instala(ie de sonorizare, videoproiector Ei ecran de proiecl:ie),tlipchart ;i consumabile, servicii
de promovare si informare in cadrul altor institutii locale cu rol tn furnizarea beneJiciilor
sociale cdtre cetateni (administra(ia tinanciard tlocald, institu(ii de invdfimAnt
**rtud)rananl/comunicat de presa aferente celor douu evenimente,
pentru obiectivele incluse in cadrul contractului de finan{are ,,Simplificare administrativd extinsi ;i
Planificare strategic[ integratd pentru cetdfenii municipiului Sighiqoara" - cod Sipoca 846/cod MySmis
1 361 59

in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile,asumate prin prezentul contract.

4.2- Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera si

devin proprietatea achizitorului de la data efectuarii platii conforrn art. 9.1 din prezentul contract.
4.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. ,, '
t "',,'.-... ':-,':

5, Pre(ul contractului .. J,,1"r1,". 'i;,: .

5i 1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre{ul serviciilor prestate;' ptdtib.il

firestatorului de citre achizitor sunt cele incluse de prestator in propunerea financiari, respectiv conform
C'entralizatorului de pl[fi, este de

- 

lei.
lei, la care se adaugl TVA _ Iei, pre(ul total fiind de

5.2. Preful contractului este ferm gi neajustabil, exprimat in lei, pe intreaga perioada de derulare a
prezentului contract.

5.3. Contravaloarea serviciilor prestate se va plSti pebaza facturii fiscale emise de prestator gi a procesului
verbal de recepfie servicii.

6. Durata contractului ir,!.l: , ltjr::

6,1. Durata prezentului contract este de 18luni, cu posibilitatea de prelungire a duratei.oontractuald, prin
aot adifional, in condiliile legii. .| . ; ,' i ',.,,i-j,i

5.2 Perioada de prestare a contractului va coincide cu perioada de implementare a proiectului:

;,Simplificare administrativi extinsl qi Planificare strategici integratl pentru ceti(enii municipiului
Sighiqoara"

7. Documentele contractului
7. 1.-Documentele contracfului sunt:

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara;

$ angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul; .,i r i,.;+,r:r!, $.ii,i
g)'orice alte documente pe care partile inteleg sa le considere ca ftcOnd parte integranta din-prezenttrt
eontract.

8. Obligafiile principale ale prestatorului
8.1. Prestatorul se obligl si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la standardele gi/sau
performanfele prezentate in propunerea tehnici ce face parte integrranta din prezentul contract.
8'2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodatd este rispunzitor at6t de
oportunitatea qi legalitatea tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare utilizate, c6t gi de calificarea
personalului folosit pe toat[ durata prezentului contract.

$.3. Prestatorul se obligl s[ presteze serviciile, in conformitate cu obligafiile asumate prin prezentul
gontract la termenele stabilite in contract, in conformitate cu condiliile stabilite in caietul dersarpini $j ?n

Etopunerea tehnicd a prestatorului semnatar al contractului.
4r.
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8.4. Fe durata deruldrii prezentului contract prestatorul are obligatia de a informa achizitorul despre aparitia
situaliiloi de conflict de interese gi de a lua toate mlsurile legale pentru inlaturarea lor.
8.5. Prestatorul se obligd sd despdgubeasci achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamalii gi ac{iuni in justilie, ce rezultl din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mlrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau
utilajele folosite pentru sau in legiturd cu serviciile prestate, qi

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturS, cu excepfia situaliei in care acestea sunt
, generate de respectarea clauzelor contractului.
. 1,. ' '

9. Otiltgttiilsrprincipale ale achizitorutui
,i."

i'i'll

9.1. Achi2itorul se obligd s[ pldteascd pre]ul serviciilor c6tre prestator in termen de 30 zile calendaristido
de la primirea facturii fiscale. Documentel einbazac6rora se va face plata vor fi: procesul verbal de recepfie
a serviciilor qi factura fiscal5.

Clauze specifice

10. Alte responsabiliti{i ale prestatorului
l0.l (1) Prestatorul are obliga{ia de a executa serviciile prevlzute in contract cu profesionalismul gi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnici. ,.,t?i

(2) Prestatorul se oblig[ si supravegheze prestarea serviciilor, sI asigure resursele umane, materialeie,
instalSliii'ei eChipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturl provizorie, fie definitivi, cerute de gi pentru
6ontract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduc6,.ln
mod lrezonabil din contract.

10.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu{ia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodatd, este rdspunzdtor at6t de siguranfa tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare utilizate,
cdt gi de calificarea personalului folosit pe toatl durata contractului.
10.3 Prestatorul va actiona pro activ in ceea ce priveste implementarea obiectivelor contractului.

11. Alte responsabilitl{i ale achizitorului 
,

I 1.1 Achizitorul se obligd s[ pund Ia dispozilia prestatorului orice facilitali gi/sau informalii pe care acesta.

le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care le considerl necesare pentru indeplinirea contractului
11.2 Achizitorul se obliga:

' . s[ verifice qi s[ iqi dea acordul asupra continutului gi aspectului pachetului de tiperituii de

informare gi publicitate proiect, respectiv si aprobe macheta./machetele realizate de

prestator.

o sd ii fumizeze prestatorului toate informatiile necesare despre proiect, ca acesta in

colaborare cu echipa de imptementare a beneficiarului/consultantultehnic al

beneficiarului/furnizorul soluliei digitale sE poatd realizacon{inutul prezentdrilor celor

doua evenimente de lansare/incheiere proiect, respectiv al informirilor in minim l0 ri

,i :

. sd iqi dea acordul asupra confinutului final al tuturor prezentdrilor/informhrilor care voir

avea loc pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

o si emitd comenzile pentru realizareatip[riturilor cu 10 zile inainte de data la care se

doreqte realizarea qi livrarea acestora

o sd stabileascd de comun acord cu prestatorul datele la care vor avea loc evenimentul de

lansare/finalizare proiect, precum gi datele la care vor avea loc infonnlrile in cele

r:ti.,i. ,t'_r ' ',i
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minim l0 institulii locale cu rol in furnizarea beneficiilor sociale cdtre cetS{eni, in cadrul

cdrora vor fi diseminate rezultatele proiectului.

. Se se asigure de efectuarea plSfii furnizorului pentru serviciile prestate, dup[ verificarea

efectudrii acestora, inbaza facturii/facturilor emise de cStre acesta, conform prevederilor

din contract ;' 'r';'.r!"i: l
:i;i:.tili

12. Recep{ie gi verificlri
12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnic[ gi din caietul de sarcini.
l2'2Yerificdrile vor fi efectuate de c[tre achizitor prin reprezentan]ii sdi imputernicili, in conformitate cu
prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligalia de a notifica in scris prestatorului, identitatea
persoanelor imputernicite pentru acest scop.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabill a obligafiilor
l3.l in cazul in care, din vina sa exclusivI, prestatorul nu reuqette si-qi execute obligaliile'uru*ut. fiin

,qpntract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce penalitdli in cuantum de 0,01Yo din valoarea neexecutat6
a contractului, pe zi de intdrziere, pAnI la indeplinirea efectivi a obliga{iilor. Prestatorul este pe deplin
r-esponsabil numai pentru execufia serviciilor asumate prin propunerea sa tehnicd - anexa la prezentul
contract.

13.2incazulincareachizitorulnuonoreazdfacturileintermenulcontractualconvenit laart.9,pct.9.1,
atunci acesta are obligalia de a pl6ti, ca penalitifi, o suml echivalenti cu o cotl procentuala de 0,01% din
plata neefectuati pentru fiecare ziintdrziere, pdnd la indeplinirea efectivd a obliga{iilor.
13.3 Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentulcontract de cltre una dintre p6rfi, in mod culpabil,
dE dreptul pir4iilezate de a cere rcziliereacontractului gi de a pretinde plata de daune-interese.
13.4 a) Achizitorul igi rezerv[ dreptul de a denunfa unilateralcontractul de servicii, in cel mult 30 de zile
Ce la aparilia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului gi;ca,ue.con$ua

[a modificarea clauzelor contractuale in aga misurl incdt indepltinirea acestuia ar fi cont{ar6r;iqteresul.u.i
public. 

- r---- ir!-. - 
.:'-

b) Achizitorul are dreptul de a denunfa unilateral prezentul contract qi in situa{ia in care alocarea resurselor
financiare a fost sistat6.

14. Modificarea, suspendarea gi incetarea contractului
14.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract cle cltre una dintre p[(i, in mod culpabil
gi repetat, d[ dreptul pdr\iilezate de a considera contractul de drept reziliat.
14.2 Achizitorul igi tezewd, dreptul de a renunfa oricdnd la contract, printr-o notificare scris[ adresatd
prestatorului, frrI nicio compensa{ie, dac[ acesta din urmi d[ faliment, cu condilia ca aceastd anulare s6
rtu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau desplgubire pentru prestator. in acest qaz;p-r.e$atofiil

?ge dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplieit6 p6p6 la data
d,enunfirii unilaterale a contractului. 

r:
14.3. Modifi carca clauzelor contractului poate fi ftcuti numai prin acordul de voin([ al pd(ilor, prin act
adilional la contract, incheiat in form6 scris6.
14.4. Suspendarea
14.4.1Pil4ile, de comun acord, pot hotlri suspendarea contractului in cazuri justificate, pe o duratl limitatd.
Intenlia de suspendare a contractului va fi ltcut6 in scris, cu 3C) de zile inainte de data stabilit6 pentru
suspendare.

14.5 incetarea prezentului contract:
(l) La implinirea termenului pentru care a fost incheiat.
(2) Prin denunfarea unilaterald de cdtre achizitor, fEri nicio notificare prealabila adresatd prestqnoruluir in
'ggzul in care acestuia i se retrage autorizafia de funcJionare, intri in procedura de reorganizare.judisia$Aatr
{tr.



este declarat in stare de faliment. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzltoare pentru partea din contract indeplinitS p6n6 la data denunf[rii unilaterale a contractului.
(3) Prin denunfare unilateralS, cu o notificare prealabi16 adresati prestarorului, in cazul in care acesta nu igi
indeplinegte la timp gi in bune condilii oricare dintre obligaliile ce-i revin.
(4) Prin denuntare unilaterali de citre achizitor in cazul apariliei unor cirumstante care nu au
prevdzute la data incheierii contractului qi cu condilia ca acesta sd notifice prestarorul.
(5).Pritr aoordul scris al p[4ilor.
(O,i#,triCIe alte cazuri prev[zute de lege.
| -i ;.

15. Ajustarea prefului contractului
l5.l - Pentru serviciile prestate, plnlile datorate de achizitor prestatorului sunt
propunerea financiarL, anex[ la contract.
15.2 - Pretul contractului nu se ajusteazd.

16. Cesiunea

16.1 - Este permisl doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligafiile
sarcinapdrfilor contractante, astfel cum au fost stipulate gi asumate inilial.

tarifele declarate in

ndscute rim6ndnd in
lrfl

{6.2'"CIesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanfia sau orice alte oblri$g{l
5rr*a6lprin contract. ,', '"

{, : j. 'r, .,i"+,,1

17. Subcontractanti
17.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza,de a incheia contraote
cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. ,"

17.2 - (l) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se

constituie in anexe la contract. -riir I

18.3 - (l),Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partdd,.:sa

cliri'oonti"act.'iir ,,^ 'i
l(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinL$c

17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

18. Forfa majori
18.1 - Fo(a majorl este constatatl de o autoritate competentd
18.2 - Fo(a majord exonereazi pa(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezenrul
contract, pe toat[ perioada in care aceasta aclioneazd,.

18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo4ei majore, dar fbrd a prejudi,:i,r
dreptuiile ce ii se cuveneau p[(ilor pdnl la apariliaacesteia. .,. rt'

'ri8.4 -'Partea contractantd care invocd fbrla majord are obligalia de a notifica celeilalte p6(i, imediat 9i in
mod complet, producerea acesteia gi s5 ia orice misuri care ii stau la dispozi(ie in vederea limitarii
consecin(elor.

18.5 - Partea contractant[ care invoc[ fo(a majord are obligafia de a notifica celeilalte pi(i incetarea cauzei
acesteia in maximum l5 zile de la incetare.

18.6 - Dacd forfa majori aclioneazd sau se estimeazS cd va acfiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sI notifice celeilalte pirli rezilierea de plin drept a prezentului contract, flardcavreuna
din pirli si poatl pretindi celeilalte daune-interese.

,f$r\1
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19. Solu{ionarea litigiilor
l9.l - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu indeplinirea
contractului.

19.2 -Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi prestatorul nu reuqesc si rezolve in
mod amiabil o divergenfd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solufioneze de cdtre instantele' judec6toregti competente din Romdnia.

,,.rq,fl0. Garanfia de bunl execufie a contractului "; 
i'r:"lr ' : i

'' )0.L Prestatorul se oblig6 sd constituie garan{ia de bund execu}ie a contractutri'in i,iurtu111 A"
. l0% din .prelul contractului frr6 TVA, respectiv _lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data

semn6rii contractului, intr-una din urmltoarele modalitEli :

a) prin virament bancar sau prin instrument de farantare emis in condiliile legii de o societate
bancari ori de o societate de asigurdri, acestea din urmd cu o valabilitate de minim 18 luni, care
devine anexS la contract, sau
b) prin relineri succesive ale garanfiei din plata cuvenit6 pentru facturile parliale, sens in care,
prestatorul are aobligaf ia de a deschide un cont de garanfie la dispozi{i a achizitorului, in termen
de 5 zile lucr6toare de la data semndrii contractului. in contul deschis se depune o sumd inilila
egal6 cu 0,5Yo din valoarea contractului fErI TVA, respectir, _ lei. :' ,

I prin depunerea acesteia la caseria autoritatii contraciant". 

- 
, ,i: .

10.2. in cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteazd valoarea acestuia,
contractantul are obligafia de a completa garanfia de buni executie in corelalie cu noua valoaieia
iontractului de achizilie publicd. ' 

'

2n.2. lchizitorul se obligl sd elibereze garanlia pentru participare numai dupd ce prestatorul a
ftcut dovada constituirii garantiei de bun6 execufie.
20.4. (l) Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garan{iei de bund execufie, oricdnd pe
parcursul indeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
prestatorul nu iqi indeplineqte, din culpa sa, obligafiile asumate prin contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenfii asupra garanliei de bund executie achizitorul are obliga{ia de a

notifica pretenlia at6t prestatorul cAt qi emitentului instrumentului de garantare, precizdnd
obligaliile care un au fost respectate, precum qi modul de calcul al prejudiciului.

f) i, situalia execut6rii garanliei de buni executie, parlialsau total, prestatorui are obligalia de a' ireintregii garanlia in catzd raportat la restul rdmas de executat l{r.ii' ', ...1r iti I

20'5. Garanfia de bund execulie se va elibera in cel mult 14 zile de la dataindeplinirii Je iatre
contractant a obligaliilor asumate prin contractul respectiv, daci achizitorul nu a ridicat pdnd la
acea datd pretenfii asura ei.

21. Alte garan(ii

2l.l.Achizitorul este indreptdfit sd urmdreascd orice dauna pe care ar putea sE o aib6 impotriva
tertului/te4ilor susfin6torilor pentru nerespectarea obligafiil<lr asumate prin angajamentul ferm.
2l.2.In sensul celor prevdzute la art. 9, toate drepturile prestatoruluiimpotiiva terfului/te4ilo?
yusfin6tor/susfindtori sunt cesionate cdtre achizitor, cu titlu cle garanfie.

U.3. Garanlia suplimentard instituit6 prin prevederile art. 9.i qi g.2., nu diminuedlbf,tii,'rlfuic
tbsponsabilitatea ce revine prestatorului pentru aducerea la indeplinire intocmai ;i''la ie.mene-te
convenite a tuturor obligafiilor asumate prin contract. , ' : , '! ..

22. Limba care guverneazl contractul
22.1 - Limba care guverneazl contractul este limba rom6n6.

23. Comuniciri
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21 .l ( 1) Orice comunicare intre pirfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmisl
in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, c6t gi in momentul primirii.
23.2 Comunicdrile intre p[r[i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmirii in scris,li
primirii comuniclrii. ,i, ,

03'&N'fiificErile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre p64i dac[ nu sunt confirmate in ddtrib]

$iiilt"ilitrdfuediirl uneia dintre modalitdlile previzute in articolul precedent. :.'

93.^4 Orice modificare a adresei de coresponden{i este opozabilS celeilalte pdrfi numai dac6 a fost
comunicati celeilalte p6(i prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire. inlocuirea persoanelor
responsabile cu derularea contractului trebuie comunicatd celeilalte pdrli neint6rziat (in cel mult 3
zile).Prejudiciile cauzate de anunlarea cu intArziere a inlocuirii vor fi suportate de partea rdspunzdtoare
pentru trimiterea cu int6rziere a comunicdrii.

24 Ceracterul confiden{ial al contractului ' 
:r,r

24J A pafte contractant[ nu are dreptul, frr[ acordul scris al celeilalte p6(i: ii.
' a) detiiface'iiunoscut contractul, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajafilor s6i sau ai uneiiterfe

ped;:flt.gfara acelor persoane direct implicate in indeplinirea contractului; I 
i

b) de a utiliza informa{iile qi documentele oblinute sau la care are acces in perioada de derulare'a
contractului, in alt scop decAt acela de a-gi indeplini obligaliile contractuale.
24.2in cazul in care nu se va respecta regimul de confidenlialitate asupra informa{iilor gi documentelor,
partea culpabild va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu prejudiciul real
produs celeilalte p6(i.
24.3 Dezvdluirea oriclrei informa{ii fap de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidenlial gi se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
24.4 O parte contractantl va fi exoneratd de r[spunderea pentru dezviluirea de informa]ii referitoarb le
eontract'dhc[: (i,-: r',

,,':a)'lin1{0m1a!ia era cunoscutd p[(ii contractante inainte ca ea si fi fost primitd de la cealaltd partu
dontrdotant5; sau ,-1"' ?

b) informalia a fost dezvdluitd dupd ce a fost oblinut acordul scris al celeilalte pdrfi contractante pentrti
asemenea dezvdluire; sau

c) partea contractantd a fost obligatl in mod legal si dezvlluie informafia, sau se impune in vederea
indeplinirii opera{iunilor societdlii fa16 de autoritdti, institulii financiare sau terfi cu atribufiuni in derularea
contractului.

25. Dispozi{ii finale
25.1 .incazul in care o clauzd,sau o parte din prezentul contract va fi declarati nuld, clauzele rimase valabile
--vor continua si-qi producd efectele, cu exceplia cazurilor in care clauza sau partea anulatl va confine c

,,,,,.obligatre esen{iali pentru validitatea qi/sau executarea contractului. ,;,
:: 25.2,'incazul fuziuniildivizdrii sau schimblrii formei juridice a uneia dintre pdrfi aceasta are obligafia rle a

aduce la cunogtin{a celeilalte pd(i modific[rile survenite in actele constitutive ale societdfii in tirn'p utit, it
vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei pirfi contractante.
25.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre pdrli nu afecteazd executarea
contractului, obligaliile pdrlii fiind in totalitate 9i in indivizibilitate preluate de unul dintre
succesorii/succesorul acesteia.

26. Legea aplicabili contractului
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
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Pdr{ile au inleles sI incheie azi
Municipiul Sighisoara si unul pentru prestator.
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prezentul contract in 6 (sase) exemplare, S(cinci) pentru

Achizitor Prestator

(s e mndtur d aut or iz at d)
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Anexa I

itl.

Nr.

crt

Denumirea

produsutui

U.M. Cantit

atea

Prelul

unitar

tei firl
TVA

Valoare

tei firi
TVA

Valoare lei

CU TVA

1. Afi; buc 1

?. Poster buc 10

3. Broguri buc 1 000

4. Ptiant buc 1000

5. Mapi de

prezentare

buc

100

6.

1

Organizare evenimente,

ONLINE [a lansarea;i

incheierea proiectului

pentru 50 persoane;i
, I :..'r.,"seryrcll'lncntnere sau

dotate cu echipament

tehnic(instatalie de

sonorizare,

videoproiector gi ecran

de proiecfie), ftipchart

;i consumabite

eveniment

2

6.

2

'

Organizare evenimente,

inctuzAnd coffee break

lA i tiriserea gi

incheierea proiectului

pentru 50 persoane 9i

servicii inchi riere siti

dotate cu echipament

tehnic(instataqie de

sonorizare,

videoproiector ;i ecran

de proiec[ie), ftipchart

;i consumabile

eveniment

2

10
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7 Organizare servicii de

promovare si informare

in cadruI attor institutii

locate cu ro[ in

furnizarea beneficiitor

sociate citre

ceteleni (admi nistra[ia

financiard locat5,

institulii de inv6qimint

;.a. m.d. (.informiri in

minim 10 institulii)

informare
Minim
10

8 Organizare servicii de

promovare gi

informarea a

proiectutui, prin

pubticarea unui

anunt/comunicat de

presi [a evenimentu[ de

lansare a proiectutui,

respectiv [a

evenimentut de

incheiere a[ proiectutui.

Anun!/
comunicat de
presi

)

TOTAL
I +/+l+!+J+6.1 +6 .2+7

Achizitor Prestator

(s e mn dtuqd aut or iz at d)
LS
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