Nr. înreg. Achizitor: .............................

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat
prezentul contract de prestări servicii, (denumit în continuare „Contractul”)
1. Părțile contractate
CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în
București, Str. Constantin Mille, nr. 10, Sector 1, adresa de contact: București, Bvd Basarabia, nr.
37-39, Sector 2, incinta Arena Națională, Sector 114, CIF 38502276, telefon: 0755 061 884, cont nr.
RO08TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sectorului 5, București, reprezentat prin
Elena – Alexandra DOBRE – Director General, în calitate de Achizitor,
și
SC.........................................., cu sediul social în .......................................................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ................... sub nr........................, CUI .......................,
Cod Iban ................................................., deschis la Trezoreria ................................., reprezentată
legal de ......................................................, în calitate de Prestator,
2. Definiții
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a contract – prezentul Contract și toate anexele sale;
b achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul
Contract;
c prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin
Contract;
d servicii - activități a căror prestare face obiect al contractului;
e act adiţional - document semnat de Părţi care completează şi/sau modifică termenii şi
condiţiile Contractului;
f produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
g ofertă – propunerea tehnică și financiară a ofertantului;
h forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează
greșelii sau vinei acestora și, care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea
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contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații
sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
zi – zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul și prețul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de organizare a evenimentului cultural intitulat
„Romanta ne uneste”, cod CPV 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (rev.
2), conform ofertă, la data convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul
contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului,
în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la Secretariatul achizitorului, după recepția
serviciilor prestate.
4.3. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de
.......................... lei, la care se adauga TVA in valoare de............................ lei, respectiv pretul
total de ................................................. lei inclusiv TVA, conform ofertă.
5. Durata contractului
5.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile ce fac obiectul contractului în data de 10 decembrie
2018, în cadrul evenimentului “Romanta ne uneste” organizat de achizitor în conformitate cu
oferta.
5.2. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil pana
la 14 decembrie 2018.
6. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:
a) Contractul si anexele sale
b) Caietul de sarcini
c) Oferta
d) Acte adiționale, dacă este cazul.
7. Executarea contractului
7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate în caietul de sarcini și
în propunerea tehnică.
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8. Modalităţi de plată
8.1. Plata serviciilor prestate se face în lei, dupa receptionarea fara obiectiuni a serviciilor prestate,
în baza facturii emise de prestator și acceptată la plată de achizitor.
8.2. Plata facturii emise în baza contractului se va face după verificarea şi confirmarea datelor
înscrise în factură și în documentele însoțitoare, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii
și înregistrării acesteia la registratura achizitorului, termen ce reprezintă scadența la plată, în urma
recepționării serviciilor prestate.
8.4. Plata se face prin virament cu ordin de plată.
8.5. Achizitorul nu se angajează sub nicio forma la plăți în avans.
8.6. Prețul serviciilor este ferm.
9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de organizare de evenimente culturale , conform
ofertei.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform caietului de sarcini, ofertei și prevederilor
contractului. Prevederile caietului de sarcini vor prevala față de ofertă.
9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea serviciilor în conformitate termenele
convenite și asumate prin prezentul contract și ofertă. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.
9.4. Prestatorul se obligă să furnizeze serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
9.5 Pe durata derulării prezentului contract prestatorul are obligaţia de a informa achizitorul despre
apariţia situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor.
9.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care
acestea sunt generate de respectarea clauzelor contractului.
9.7 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
9.8 Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.9 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu termenul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor
de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.10 Prestatorul se obligă să înştiinţeze în scris şi în timp util Achizitorul, despre orice modificări
intervenite în organizarea şi/sau activitatea sa, impuse de circumstanţe excepționale, modificări
care sunt de natură să afecteze executarea prezentului contract şi să iniţieze cât mai repede
posibil negocieri cu Achizitorul în scopul de a decide continuarea executării, cu modificarea
condiţiilor contractuale sau încetarea contractului, după caz.
9.11 Prestatorul va depune toate eforturile necesare pentru rezolvarea problemelor reclamate, pentru
sau în legătură cu serviciile achiziţionate. Problemele tehnice reclamate, vor fi suportate de
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prestator pe cheltuială proprie.
9.12 (1) Prestatorul este obligat să răspundă la reclamațiile, sesizările și notificările achizitorului,
imediat ce achizitorul constată prestarea necorespunzătoare a serviciilor, în conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini.
(2) La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligaţia de a lua masuri urgente, fără
costuri suplimentare pentru achizitor sau să rezolve problema în așa fel încât calitatea serviciilor
să nu fie negativ modificată, pe cheltuiala acestuia.
(3) Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să rezolve urgent problemele aparute,
achizitorul are dreptul de a lua măsuri in vederea rezolvarii acestora pe riscul şi spezele
prestatorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate
avea faţă de prestator prin contract.
9.13 Prestatorul va comunica în scris achizitorului imposibilitatea respectării prevederilor Caietului
de sarcini și a ofertei sale.
9.14 Prestatorul se obligă să monitorizeze și să acorde asistenţă tehnică permanentă, pe perioada
asigurării serviciilor care fac obiectul prezentului contract.
9.15Toate serviciile prestate se vor finaliza, prin grija prestatorului, prin recepţia acestora de către o
persoană desemnată din partea achizitorului.
9.16 Pe toată durata contractului, prestatorul este pe deplin responsabil pentru:
(1) – siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea
personalului folosit, de sănătatea și securitatea acestora.
(2) – eventualele pagube produse, de către angajații proprii, în urma executării prestației sau de
către terți.
9.17 Prestatorul se obligă să presteze serviciile solicitate de achizitor cu prioritate și în termenul cel
mai scurt, conform caietului de sarcini.
9.18 Prestatorul se obligă să asigure și să garanteze calitatea serviciilor efectuate, inclusiv bunurile
aferente acestora.
9.19Prestatorul se obligă să remedieze fără plată eventualele servicii defectuos efectuate, cu condiţia
că ele să nu se datoreze culpei sale.
9.20 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri,
taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare
rezultă din respectarea solicitărilor, scrise, date de achizitor.
9.21Prestatorul se obligă să depună toate eforturile pentru a asigura calitatea optimă a serviciilor
prestate, conform caietului de sarcini şi răspunde pentru conformitatea acestora, cu legislaţia din
România și cu prevederile prezentului contract.
9.22Prestatorul este răspunzător în temeiul legii române astfel cum ea reglementează domeniul
serviciilor artisitce prestate, derivând din/sau fiind în conexiune cu prezentul contract, numai în
măsura în care o asemenea pierdere sau daună este dovedită:
I. Să fi fost cauzată de personalul Prestatorului;
II. Să nu fi fost justificată de nicio circumstanţă specială;
III. Să fi fost săvârşită cu intenţia de a cauza o pierdere sau daună.
9.23 Răspunderea Prestatorului nu va fi angajată atunci când nu şi-a putut executa obligaţiile datorită
intervenirii unui caz de forţă majoră.
9.24 Pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul se obligă să respecte reglementările obligatorii
în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă și protecția muncii, stabilite prin legislaţia
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, acordurile internaţionale în aceste domenii, răspunzând exclusiv de producerea unor
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astfel de evenimente.
9.25. Prestatorul își exprimă acordul ca achizitorul are dreptul de a transmite şi de a înregistra
imagini din recitaluri, orice material de marketing în care apare numele sau imaginea artistilor, pe
care achizitorul are dreptul de a le comunica public prin orice mijloc, fără o autorizare ulterioară din
partea prestatorului, nelimitat in timp si spatiu.
9.26.Prestatorul garantează Achizitorului :
(1) că este deţinătorul exclusiv al dreptului care face obiectul prestatiei artistice prevazuta de
prezentul contract ;
(2) că are deplina autoritate si competenta să încheie acest contract şi că nu va încheia un alt
contract care să aducă atingere dreptului care face obiectul prestatiei artistice prevazuta;
3) că piesele interpretate in cadrul programului artistic nu conţin nimic ilicit, nu sunt imorale
sau/şi contrare legilor în vigoare;
(4) că piesele interpretate in cadrul programului artistic nu încalcă drepturile civile ale
unei/unor alte persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv alte drepturi de autor asupra altor opere sau/şi
drepturi asupra mărcilor.
10. Obligațiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
recepționate.
10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate conform art. 17, recepție ce va sta la
baza emiterii facturii.
11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu își îndeplinește total sau parțial obligațiile
asumate prin contract, prestatorul are obligația de a plăti, cu titlu de penalități, o sumă echivalentă cu
o cotă procentuală din prețul contractului de 0,01%, pentru fiecare zi de întârziere.
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 8.2, acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o suma echivalentă cu
o cotă procentuală din plata neefectuată de 0.01%, pentru fiecare zi de întârziere.
11.3. Penalitățile datorate curg de drept de la data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului
contract, până la îndeplinirea obligațiilor.
11.4. În cazul în care plăţile nu pot fi efectuate din cauza unor situaţii neprevăzute în legătură cu
contul bancar şi/sau alocarea bugetară, achizitorul nu datorează majorări, penalităţi sau daune
interese prestatorului.
Clauze specifice
12. Începerea și prestarea serviciilor
12.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data semnarii prezentului contract.
12.2. Prestatorul are obligatia sa asigure desfasurarea evenimentului in data de 10 decembrie 2018.
13. Încetarea şi rezilierea contractului
13.1. Prezentul Contract va înceta de drept:
(1) la data prevăzută în Contract;
(2) la data intervenţiei unui act de autoritate;
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(3) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi
contrară achizitorului şi interesului public; acest fapt va fi notificat prestatorului în termen de 3 zile
de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care achizitorul a avut
cunoştinţă despre apariţia unor astfel de circumstanţe.
13.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
13.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, după 3 zile de la
data la care a notificat prestatorului, în scris, această decizie.
13.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în faliment, cu condiţia ca această
denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
13.5. Achizitorul poate rezilia contractul, în cazul în care prestatorul face obiectul unei proceduri de
insolvență, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, în condițiile legilor
speciale.
13.6. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de
10 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau
instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
b) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
care achizitorul îl poate justifica;
c) împotriva prestatorului a fost pronunțată o hotărâre definitivă cu privire la fraudă, corupție,
implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare
ale CE;
d) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;
e) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;
f) prestatorul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor,
comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
- a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu contractul, sau
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau un, oricare persoană care are legătură cu contractul,
- sau dacă oricare din membrii personalului prestatorului, agenți, terți sau subcontractanți dau sau se
oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest
paragraf.
13.7. În orice situație în care achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste
despăgubiri din orice sume datorate prestatorului sau poate executa garanția de bună execuție.
13.8. Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul printr-o notificare de reziliere
adresată Prestatorului cu 10 zile, înainte de data propusă pentru reziliere, în condițiile în care se
dovedește că prestatorul s-a angajat în activități de corupție, fraudă, în practici ilicite, coercitive sau
obstrucționiste, în execuția contractului.
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14. Ajustarea prețului contractului
14.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în
contract și în oferta anexată la contract.
14.2. Prețul unitar al serviciilor nu se actualizează sau ajustează.
15. Cesiunea de creanțe
15.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract,
fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
16. Modificarea contractului de achiziţie publică
16.1. Modificarea contractului de achiziţie publică se poate face cu respectarea prevederilor Legii
98/2016 și HG 395/2016 și a prevederilor contractuale.
16.2. Orice modificare la contract se va face prin semnarea unui act adițional.
17. Recepția serviciilor
17.1. Recepționarea serviciilor se va face prin semnarea de către părți a unui proces verbal de
recepție pentru serviciile prestate.
18. Forța majoră
18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat
și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea
limitării consecințelor.
18.5. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. Soluționarea litigiilor
19.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, se vor adresa instanțelor judecătorești competente.
20. Limbă care guvernează contractul
20.1. Limbă care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări
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21.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris la sediile părților contractante indicate în capitolul 1 al prezentului Contract.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii
de către fiecare parte contractantă.
21.2. Comunicările între părți se pot face și prin telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părțile au înțeles să încheie astăzi, .........................., prezentul contract în 2 exemplare, din care unul
achizitorului și unul prestatorului.
ACHIZITOR
CENTRUL PENTRU SENIORI AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRESTATOR
......................................

Director General
Elena-Alexandra DOBRE

Director General Adjunct
Miruna IONESCU

Sef Serviciu economic
Liana DUCA

Vizat CFP
Daniela CUZA

Vizat Consilier juridic
Octavian GIRIP

Inspector de specialitate Achiziții Publice
Viorel CARATA

Responsabil contract
Diana VIERIU
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