
Contract de achizi(ie publici de servicii
Nr. I

1. Plrfile contractante.'
- MUNICIPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in str. Muzeului, nr. 7, telefon: 02651771280, fax:
02651771264, codul frscal: 5669309, reprezentat legal prin Ovidiu - Dumitru Mlldncrdvean -
primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte

i- - - - -:-:- : :-:::i;;":x#'# ii;;;;;;;; 'reprezen'1a'1d 
prin

2. Definifii
2.1 -inprezentul contract urmltorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - reprezintf, prezentul contract qi toate anexele sale;
b. achizitor gi prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - preful pl[tibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integral5 gi corespunzdtoarc a tuturor obligafiilor asumate prin contract;
d.servicii - activitAfl a ciror prestare fac obiect al contractului;
e. produse- bunurile pe care prestatorul are obliga(ia de a le fumiza aferent serviciilor prestate
conform contractului;
f. forla majord +eprezintd o imprejurare de origine extern6, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabil[, care se afl[ in afara controlului oricirei p[(i, care nu se datorcazd
gregelii sau vinei acestora, qi care face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte
catastrofe naturale, restricfii ap[rute ca urnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivl, ci enunfiativf,; nu este considerat fo45 majorl un eveniment asemenea celor de mai sus

care, ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor
uneia din p6(i;
g. zi - zi calendaristicl; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1- In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice, daci nu se

specificl in mod diferit.

4. Obiectul, pretul contractului qi modalitate de plati
4.1 - Prestatorul se obligl sI asigure servicii de organizare eveniment : "Manifestiri specifice
Sdrbltorilor de Iarn[", organizat de achizitor in perioada 27 - 31 decembrie 2019, in Municipiul
SighiSoara in conformitate cu oferta sa tehnica, caietul de sarcini si cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
4.2. -Prestatorul va presta servicii de prestatii artistice care vor include contractarea artislilor/trupelor
astfel inc6t, pe parcursul perioadei Manifestirilor specifice Sdrbitorilor de Iarn6 sd se desfdqoare un
program cultural-artistic specific S6rb[torilor de Iarn6, cuprinzdnd o sear6 folcroric[ susfinut6 de
un num[r de minim 6 artiEti gi 5 concerte cu o duratd de minim 45'lreprezentatie, care va include:
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Prestatorul va asigura programul cultural-artistic specific Sdrbitorilor de IarnI, in perioada 28

- 3l decembrie2019, cu prezentarea detaliat[ a modului de derulare a programului cultural - artistic.
Achizitorul are dreptul de a introduce in program momente cultural - artistice.
(2) Servicii de logisticl ce includ: servicii de inchiriere scenl gi a echipamentului scenotehnic

necesar, inclusiv transport, operare, montare /demontare scend gi echipament scenotehnic. Serviciile
vor fi prestate conform ofertei tehnice depuse de prestator Ei a caietului de sarcini, in perioada 27- 3l
decembrie 2019;
4.3 Achizitorul se oblig[ sa plIteascl prestatorului preful convenit pentru indeplinirea contractului de

servicii de organizare eveniment : " Manifest[ri specifice S[rbltorilor de Iarn6".
4.4. Preful total pentru indeplinirea contractului, pl[tibil prestatorului de cdtre achizitor, este de

..... lei, la care se adaugl lei T.V.A . Pre{ul total cu T.V.A. este ................. lei.
Preful total, fdri TVA, se compune din:
l. preful pentru Servicii de prestafii artistice, care este de ................... lei, fdr[ TVA,
2. prelul pentru Servicii de logisticd, care este de ..................... lei, ftr[ TVA,
4.5.Preful contractului va fi plItit prestatorului in trange, pebaza facturilor fiscale emise, dup[ cum
urmeazd:

a). preful pentru Serviciile de logisticl va fi pl6tit[ la data recepfiondrii serviciilor logistice,
respectiv montare scenl qi echipament scenotehnic;

b). preful pentru Serviciile de prestatii artistice va fi pl[titd 1a incheierea evenimentului dup[
recep{ionarea serviciilor de presta}ii artistice.

5. Durata contractului
Prestatorul se obligd sd asigure desftgurarea evenimentului conform caietului de sarcini, intocmit de

achizitor Ei conform ofertei sale

6. Executarea contractului
6.1. Executarea contractului intri in vigoare la data incheierii lui gi inceteazdsd produci efecte la
data pl6tii prefului.

7. Documentele contractului
7.1- Este document al contractului :

a) caietul de sarcini intocmit de achizitor;
b) Oferta depusd de prestator la Municipiul Sighisoara cu nr. ............... din
b) alte documente pe care pdrlile tnleleg sd le considere ca Jdcdnd parte integrantd din

prezentul contract.

8. Obligafiile principale ale prestatorului
8.1- Prestatorul se oblig6:

a) SI presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data convenit[ qi in
conformitate cu obligaliile asumate conform prezentului Caiet de sarcini;

b) Si asigure calitatea artisticd a spectacolelor Ei condiliile necesare indeplinirii intocmai a

obligaliilor asumate;
c) Si supravegheze desfEqurarea activit[tilor care fac obiectul contractului gi sd asigure buna

desfdEurare a acestora pe toatl durata contractului;
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Si informeze achizitorul, in timp util, asupra oricdror probleme ap[rute in derularea
contractului Ei asupra mdsurilor luate pentru prestarea corespunzitoare a serviciilor;
Sf, emit6 facturile fiscale pentru incasarea prefului serviciilor prestate dupd cum urmeazS:
- Factura fiscald pentru serviciile logistice, la data receplionirii acestora, respectiv montare

sceni qi echipament scenotehnic;
- Factura fiscalI pentru serviciile de presta{ii artistice, in termen de 5 zile lucritoare de la

incheierea evenimentului, insolitl de documente justificative din care sI rezulte prestarea
acestora;

Sd presteze serviciile in conformitate cu oferta sa qi cu reglementdrile in vigoare aplicabile
obiectului contractului;
Sd respecte programul de desfbqurare a concertelor/evenimentului, comunicat de achizitor;
Sd asigure transportul, cazarea) masa, pMa gi protecfia artiqtilor;
Pe toatl durata de prestare a contractului, s[ respecte condiliile de munci gi mlsurile de
protecfie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea qi sin[tatea in
muncl din Rom6nia, precum qi a oric6ror alte reglement[ri, in mlsura in care acestea vor
apilreain perioada de derulare a contractului;
Prestatorul este pe deplin rdspunzltor de serviciile pe care le presteaz[. in cazul in care din
cauza neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertatl autoritatea contractanti suferi prejudicii,
atunci prestatorul va pl6ti de indatd contravaloarea prejudiciilor create.
S[ asigure prezenfa artigtilor conform programului pus la dispozilie de Achizitor.

9. Obligafiile principale ale achizitorului
9.1. - Achizitorul se oblig6:
a) Sd puni la dispozilia prestatorului locatia iri care se va desfdgura evenimentul;
b) SA desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirea gi/sau

fimizarea informatiilor pril'ind prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;
c) S[ pliteasci preful citre prestator in termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii

acestuia, in condifiile in care din documentele justificative ataEate rezultd" prestarea serviciilor.

10. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivI, prestatorul nu reugegte s[-gi execute obliga(iile asumate
prin contract, atunci acesta are obligalia de a pl6ti achizitorului o desp[gubire reprezentdnd 50 Yo din
prelul 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 prestatorului, ca penalit{i, o sumi
echivalenti cu o cotl procentualS de O,loh din plata neefectuatI, pentru fiecare zi deintdrziere, pdn[
la achitarea facturii.

11. Alte resposabilitlfi ale prestatorului
ll.1 - Prestatorul are obliga{ia de a presta serviciile prevlzute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu reglement[rile in vigoare
aplicabile obiectului contractului.
ll.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in perioada convenitd.
Totodat6, este rlspunzdtor atdt de siguran[a tuturor operafiunilor gi metodelor de prestare utilizate, cdt
gi de calificarea personalului folosit pe toat[ durata contractului.

12. Verifictrri
l2.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din contract.

d)

e)

0

s)
h)

D

i)

k)
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1,2.2 - Verificdrile vor fi efectuate de c6tre Direcfia Retafii Publice Ei Comunicare din cadrul
Municipiului Sighigoara.
12.3 - Achizitorul gi prestatorul vor semna procese - verbale de prestare de servicii prin care se vor
consemna prestarea corespunzatoare a serviciilor efectuate oonform prezentului contract.

13. Forfa majori
13.1 - Fo(a major6 este constatati de o autoritate competent6.
13.2- Forla major[ exonereaz6 p[(ile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatl perioada in care aceasta aclioneazd.
13.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acJiune a fo4ei majore, dar frrd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor pdnd la aparilia acesteia.

13.4 - Partea contractant[ care invocd forfa majori are obligalia de a notifica celeilalte p6(i, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia gi s[ ia orice mf,suri care ii stau la dispozilie in vederea
limitirii consecin(elor.

14. Solufionarea litigiilor
l4.l - Achizitorul gi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin
tratative directe, orice nein{elegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturi cu
indeplinirea contractului.
14.2 - Dacd, dupi 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sI
rezolve in mod amiabil o divergen{[ contractualS, fiecare poate solicita ca disputa si se solu{ioneze
de cdtre instanlele judec[toreqti din Romdnia.

15. Limba care guverneazd contractul
1 5. 1 - Limb a care guverneazl contractul este limba romdnS.

16. Comuniciri
16.1 - (l) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiteriicdt gi in momentul primirii.
16.2 - Comunic6rile intre p[(i se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirm[rii in scris a primirii comunicirii.

17 . Legea aplicabili contractului
17.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Prezentul contract a fost incheiat in 7 (gapte) exemplare originale : $ase pentru Municipiul
Sighiqoara qi unul pentru operatorul economic.

Achixitor,
MUNICIPIUL SIGHI$OARA

Primar,
Ovidiu-Dumitru MALANCRAVEAN

Prestator,

Yizat
C.F.P.

Direc{ia Relafii Publice gi Comunicare,
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Director, Oana Sitea

Birou Achizilii Accesare Fonduri Europene
qi Management Proiecte

Avizat,
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