Nr. 666 / 25.06.2018
APROB,
REPREZENTANT LEGAL,
Director: MITREA Nadia Diana

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE EVENIMENTE PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTATIEI
SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ OBICEIURILE LOCULUI. MEȘTEȘUGURI,
TRADIȚII ȘI CONTINUITATE
Cod CPV
79952000-2 – Servicii pentru evenimente
Si cod CPV secundar:
92312000-1

Servicii artistice (Rev.2)

79341400-0

Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

92200000-3

Servicii de radio şi de televiziune(Rev.2);

79341000-6

Servicii de publicitate(Rev.2);

39298900-6

Diverse articole decorative(Rev.2)

55300000-3

Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2)

03121210 -0

Aranjamente florale(Rev.2)

39294100-0

Produse informative şi de promovare (Rev.2).

Întocmit:
Responsabil procedură, Sef serviciu
ȘTEFAN Mihai
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CUPRINS:
SECŢIUNEA I– INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
SECŢIUNEA II– CAIETUL DE SARCINI
SECŢIUNEA III– FORMULARE
SECŢIUNEA IV – MODEL CONTRACT DE SERVICII
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SECŢIUNEA I – INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
SECTIUNEA I: Autoritatea contractantă
Denumire: Centrul Cultural „Lucian Blaga”
Adresa: B-dul Lucian Blaga, nr. 45, cod 515800, Sebeș, jud. Alba,
telefon +40(0)258732939,
fax +40(0)258732844,
Persoana de contact: ȘTEFAN Mihai
E-mail: achizitii@cclbsebes.ro
SECTIUNEA II - Obiectul contractului
Denumirea contractului: SERVICII DE EVENIMENTE PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTATIEI
SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ OBICEIURILE LOCULUI. MEȘTEȘUGURI,
TRADIȚII ȘI CONTINUITATE

Cod CPV
79952000-2 – Servicii pentru evenimente
Si cod CPV secundar:
92312000-1

Servicii artistice (Rev.2)

79341400-0

Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

92200000-3

Servicii de radio şi de televiziune(Rev.2);

79341000-6

Servicii de publicitate(Rev.2);

39298900-6

Diverse articole decorative(Rev.2)

55300000-3

Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2)

03121210 -0

Aranjamente florale(Rev.2)

39294100-0

Produse informative şi de promovare (Rev.2).

Valoarea totală estimată: 36,871.00 lei fără TVA
Posibilitatea depunerii de oferte alternative: Nu pot fi depuse oferte alternative.
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SECTIUNEA III – Legislația aplicată
Legislația aplicată
•

PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE NR.641 / 15.06.2018 rev. 2 2018

•

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE;

•
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
SECTIUNEA IV - Criterii de calificare:
În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită
următoarele criterii de calificare și selecție:
1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este
valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
– Formularul nr. 1
2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este
valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
– Formularul nr. 2
3. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terțului susținător privind
evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 – Formularul nr. 3.
4. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul Centrul Cultural „Lucian Blaga” care
aprobă/semnează documente emise în legătură cu prezenta procedura de atribuire sunt:
a)

Director: MITREA Nadia Diana

b) Sef serviciu, ȘTEFAN Mihai
5. Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din care să rezulte că operatorul economic a
prestat servicii de organizare a minim 2 evenimente (în temeiul art. 179 litera b) din Legea nr.
98/2016) – Formularul nr. 6.
6. Certificat de inregistrare sau documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și,
după caz, de apartenență din punct de vedere profesional. Datele înscrise în acesta trebuie să
fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

SECTIUNEA V: Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limită stabilită de depunere a ofertelor
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta:
Documentele (documente de calificare, propunere tehnica si financiara) vor fi depuse într-un plic închis
(1 original), marcat cu adresa Autorității contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA de 04.06.2018 ora 12:00.”și cu adresa și numele ofertantului pentru a putea fi returnate
nedeschise în cazul în care sunt depuse la o altă adresă sau sunt depuse după data și ora limită de
depunere a ofertelor.

4

Pe plic va fi menționat obiectul procedurii de achiziție pentru care se depune oferta.
Oferta financiară se va prezenta conform Formularului nr. 4 împreună cu detalierea preturilor
unitare prevazute in caietul de sarcini (anexa la formular).
Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune: la sediul Centrul Cultural „Lucian Blaga”,
Adresa: B-dul Lucian Blaga, nr. 45, cod 515800, Sebeș, jud. Alba,
Data limită pentru depunerea ofertei la sediul autoritatii este 04.06.2018 ora 12:00
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret, cu urmatorii factori de evaluare:
A.

Prețul ofertei:

60 puncte

B.

Calitatea propunerii tehnice (experinta personalului propus) - 40 puncte, respectiv:

- experiența coordonatorului (event manager): maxim 40 puncte
TOTAL: 100 puncte
A. Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel:
•

pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 40 puncte;

•

pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:
PO = (preț minim/preț n) x 60
unde:

Preţ minim – reprezintă cel mai mic preţ din competiţie;
Preţ n – reprezintă preţul ofertei n.
Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile ofertate pentru prestarea
serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA.
B. Punctajul pentru factorul de evaluare „Calitatea propunerii tehnice (experienta personalului
propus)” se acordă astfel:
experiența coordonatorului (event manager): maxim 40 puncte
 Număr de evenimente

1

>=2

 Nr. puncte acordate

20

40

Stabilirea ofertei câstigătoare se va realiza prin clasificarea ofertelor în ordinea crescătoare a
punctajului total obtinut (pentru pret vor fi aplicate eventuale corecţii ale erorilor aritmetice, daca este
cazul). Oferta care este declarată câştigătoare conform criteriului de atribuire stabilit trebuie să
îndeplinească toate specificaţiile tehnice minime obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în
caietul de sarcini.
În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face in functie de pret
(castigator fiind ofertantantul cu pretul cel mai mic).
Aceasta procedura simplificata proprie se va realiza prin publicarea unui anunt publicitar pe
www.e-licitatie.ro, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub unde operatorii economici interesati vor fi
invitati sa depuna la sediul autoritatii contractante oferta, in vederea evaluarii.
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Conform Procedurii proprii emisa de catre autoritatea contractanta, in urma evaluarii ofertelor
depuse la sediul autoritatii contractante, se va stabili un potential castigator care va fi invitat ca
in termen de 24 de ore sa isi depuna oferta in catalogul electronic de pe SEAP, la adresa www.elicitatie.ro , http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub de unde autoritatea contractanta va initia achizitia
directa on-line.
In urma raportului depus de catre prestator se va achita contravaloarea serviciilor efectiv
prestate, aferente participanţilor şi nu se va face plata pe baza estimărilor iniţiale făcute de
Autoritatea Contractantă.
Sectiunea II - CAIETUL DE SARCINI
Prezentul Caiet de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât
potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile Autorităţii
Contractante (AC).
OBIECTIVUL, SCOPUL ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE
Obiectivul general al contractului
ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE EVENIMENTE PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTATIEI
SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ, OBICEIURILE LOCULUI. MEȘTEȘUGURI,
TRADIȚII ȘI CONTINUITATE
.
8 iulie 2018, Parcul Tineretului din Sebeș
Evenimentul își propune să promoveze tradițiile Sebeșului, prin ansamblurile folclorice și
artistice din arealul nostru și a pornit de la ideea de a ne sărbători portul popular și tradițiile, din
care unele au peste 100 de ani.
În anul centenarului Marii Uniri, Sebeșul pledează pentru continuitatea valorilor tradiționale care
dau farmecul acestor locuri. De exemplu, Ansamblul folcloric Felician Fărcașu creat și pregătit
de Adina Hada, împlinește 10 ani de activitate și își invită pe scenă membrii și soliștii care s-au
format de-a lungul timpului. Fanfara din Petrești (localitate aparținătoare Municipiului Sebeș)
este un veritabil brand al nostru, are 139 de ani de existență, iar acum avem și o fanfară a
copiilor care duc mai departe tradiția. Dansurile săsești sunt un alt reper al multiculturalității
acestui spațiu, Sebeșul săsesc, așa mai este cunoscut orașul nostru, iar de continuarea
tradițiilor săsești se îngrijește familia preotului evanghelic de la noi.
Sebeșul era renumit prin breslele sale, iar aceasta i-a adus dezvoltarea economică de azi,
favorizați fiind și de poziționarea geografică. În mod simbolic, vom crea o mică zonă de
meșteșuguri, specifice locului (iconar, opincăreasă, țesător, pălărier).
Ne propunem ca spectacolul să fie subiectul unei emisiuni cu acoperire minim regională, să fie
filmate cadre la Casa Memorială Lucian Blaga din Lancrăm, casă tradițională, promovându-ne
astfel patrimoniul local, ansamblurile, formațiile de copii, căci ei vor duce mai departe povestea
acestor locuri.
Obiectivele specifice ale contractului
1. Organizarea MANIFESTATIEI SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ,
OBICEIURILE LOCULUI. MEȘTEȘUGURI, TRADIȚII ȘI CONTINUITATE
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ACTIVITĂŢI EFECTUATE DE CĂTRE PRESTATOR
Scurtă descriere a serviciilor
1. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară care să promoveze folclorul și
tradițiile Sebeșului FORMATIE/TRUPA/ANSAMBLU FOLCLORIC - minim 15 PERSOANE sau
similar genului mentionat
2. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară FORMATIE
INSTRUMENTALA DE MUZICA POPULARA - minim 6 PERSOANE sau similar genului
mentionat
3. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară FANFARA DIN PETRESTI minim 15 PERSOANE sau similar genului mentionat
4. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară FANFARA COPIILOR DIN
PETRESTI - minim 12 PERSOANE sau similar genului mentionat
5. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară DANSURILE SASESTI
SEBES - minim 14 PERSOANE sau similar genului mentionat
6. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară DANSURI ROMÂNESTI minim 14 PERSOANE sau similar genului mentionat
7. Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în ţară TÂRG DE
MESTESUGARI(țesător, iconar, opincar, pălărier, cufărul bunicii) - minim 5 PERSOANE
8. SERVICII DE ORGANIZARE MASA MENIU TRADITIONAL PENTRU 45 DE PERSOANE
9. SERVICII DE MEDIATIZARE/PROMOVARE/PREZENTARE/REALIZARE EMISIUNE TV LA O
TELEVIZIUNE CU ACOPERIRE NATIONALA
10. Materiale publicitare: afise A0 - 15buc; afișe A3 20buc; invitații - 30 buc; servicii design
materiale publicitare
11. Buchete flori 20 buc, aranjamente florale 10 buc
Derularea evenimentului
Evenimentul va avea loc în data de 8 iulie 2018, locatia: Parcul Tineretului din Sebeș.
Intervalul orar poate fi modificat/prelungit/decalat în caz de evenimente neprevăzute, inclusiv cele care
țin de respectarea desfășurătorului.
Prestatorul nu va putea solicita plata unei taxe de acces la eveniment şi nu va putea promova imaginea
unor sponsori/produse/servicii în cadrul acestui eveniment şi nici nu va putea utiliza mesaje publicitare
sau electorale în cadrul evenimentului.
Prestatorul nu va putea comercializa produse sau servicii în spatiul alocat evenimentului pe întreaga
perioadă a derulării acestuia.
Prestatorul se va asigura ca pe întreaga perioadă de derulare a evenimentului nu fi distribuite
participanţilor materiale de promovare pentru produse/servicii, produse oferite cu titlu gratuit şi nici
materiale de promovare ale unor partide sau personalităţi politice.
Asigurarea furnizării serviciilor medicale de urgenţă (în caz de necesitate)
Autoritatea contractanta va asigura existenţa unui serviciu medical de urgenţă pe toată durata
evenimentului.
Asigurarea toaletelor, garderobei şi a igienizării perimetrelor alocate evenimentului
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Autoritatea contractanta se va asigura că toţi participanţii la eveniment pot avea acces la garderobă și
toalete.
5. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
5.1 Entitatea responsabilă
Autoritatea Contractantă poate decide în orice moment să anuleze achiziția. Decizia de anulare nu
obligă Autoritatea Contractantă și/sau Beneficiar la costuri față de operatorii economici participanți.
5.2 Structura de management
Prestatorul este entitatea care va presta serviciile descrise în prezentul caiet de sarcini, asigurând un
standard de calitate ridicat. Prestatorul va gestiona toate aspectele administrative şi organizaţionale
pentru realizarea serviciilor descrise in caietul de sarcini.
Prestatorul este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă şi de calitatea tuturor
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând cele mai bune practici în
domeniu.
Prestatorul va informa de urgenţă Beneficiarii despre orice eveniment sau circumstanţe ce pot
împiedica îndeplinirea la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei.
Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile cerute în
documentaţia de atribuire. Prestatorul va desemna un responsabil care va fi persoana de contact al
Beneficiarului.
La finalizarea evenimentului Prestatorul are obligaţia să delege un reprezentant cu drept de semnătură
şi ştampilă pentru semnarea Raportului serviciilor prestate, întocmită de Prestator la finalizarea
activităţilor aferente evenimentului.
Toate datele, rapoartele, materialele achiziţionate, realizate sau pregătite de către Prestator pe durata
contractului, vor fi confidenţiale şi proprietatea absolută a Autorităţii Contractante.
Toate activităţile vor fi realizate cu aprobarea Autorităţii Contractante.
5.3. Sprijinul acordat de către Autoritatea Contractantă
Beneficiarul serviciilor va furniza Prestatorului toate informaţiile şi/sau documentele considerate
necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului, într-un timp cât mai scurt posibil.
Beneficiarul va organiza, după atribuirea contractului, o întâlnire preliminară cu operatorul economic
câştigător, pentru a explica şi discuta în detaliu cerinţele specifice referitoare la derularea contractului.
6. LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE
6.1 Localizare
Evenimentul va avea loc în Sebes, de 8 iulie 2018, locatia: Parcul Tineretului din Sebeș.
6.2 Data de începere a activităţilor şi perioada de execuţie a acestora
Perioada planificată pentru începerea și execuția activităţilor este de 8 iulie 2018, locatia: Parcul
Tineretului din Sebeș.
Orice întârziere în furnizarea produselor/prestarea serviciilor aferente evenimentului dedicat
ORGANIZARII MANIFESTATIEI SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ
OBICEIURILE LOCULUI. MEȘTEȘUGURI, TRADIȚII ȘI CONTINUITATE, duce automat la rezilierea
contractului, iar atunci când această situaţie este imputabilă Prestatorului, Autoritatea Contractantă are
dreptul să încheie un nou contract cu un alt operator economic.
Propunerea financiară (propunere financiară globală)
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Propunerea financiară va fi exprimată în lei fara TVA şi va include toate costurile aferente
evenimentelor, respectiv preturile unitare pentru fiecare serviciu/produs solicitat.
Condiţii specifice:
1. Începând cu data încheierii contractului şi ulterior acestora, toate drepturile de autor asupra
materialelor elaborate/transmise pe parcursul derulării contractul și revin CENTRULUI
CULTURAL LUCIAN BLAGA.
2.

Toate materialele achiziţionate prin acest eveniment și nedistribuite în cadrul evenimentelor vor
rămâne în posesia Autorităţii Contractante și, dacă este cazul, acestea vor fi distribuite ulterior
altor categorii de public.
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Secțiunea III – Formulare
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui
capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Lista formularelor:
Formularul – 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din legea nr. 98/ 2016 privind
achiziţiile publice;
Formularul – 2 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 in legea nr. 98/ 2016 privind
achiziţiile publice;
Formularul – 3 Declarație privind conflictul de interese;
Formularul – 4 Formular de ofertă;
Formularul – 5 Scrisoare de înaintare;
Formularul – 6 Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani;
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FORMULARUL nr.1
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, din
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de
ofertant la achiziția ………………………., sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 164 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile
publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale aplicabile;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale aplicabile;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale aplicabile;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale aplicabile;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale aplicabile;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
aplicabile;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătura cu activitatea noastră.
4. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor
la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul
Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.»
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________
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(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL nr.2
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 167 din Legea nr. 98 din 19
mai 2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului
economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător al ofertantului, la procedura pentru atribuirea
contractului având ca obiect ……………………., organizată de ………………………., declar pe propria
răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la art. 167 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind
achiziţiile publice, respectiv:
-nu mi-am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile;
- nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
- nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuţie integritatea;
- nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
- nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză
- nu distorsionez concurenţa;
- nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar
aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancţiuni comparabile;
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor
la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul
Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.»
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)
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FORMULARUL nr.3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016
(conflict de interese)

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică],
în calitate de ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant la procedura de ......................... [ se
menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după
caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data],
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatiile prevazute la art. 60 lit.d si e din Legea nr.98/2016:
ART. 60
Ofertantul individual/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul propus/ Terțul susținător care are drept
membri în cadrul consiliului de administraţie consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire, ofertantul/candidatul a
nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane de
decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de
atribuire, este exclus din procedura de atribuire.
Persoanele din cadrul CENTRULUI CULTURAL LUCIAN BLAGA la care care se raporteaza respectarea
prevederilor art.60 pentru prezenta procedură, sunt următoarele :
Director: MITREA Nadia Diana
Sef serviciu, ȘTEFAN Mihai
Notă: prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni
care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul
drepturilor de vot în adunarea generală.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
……………………
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FORMULARUL nr.4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ______________________________, ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam
............................. (obiectul achiziției ) pentru suma de ________________________ lei,

serviciile

(suma în litere si în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea serviciilor conform
cerințelor caietului de sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________
(durata în litere si în cifre)

(ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar
"alternativa";
_ |_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna
executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele ____________________________________.
ofertant
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(semnatura)
(denumirea/numele

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
CENTRALIZATOR PRETURI
Anexa – Formular de oferta

ACTIVITATE

VALOARE FARA
TVA

VALOARE CU TVA
INCLUS

ACTIVITATI CULTURALE

36,871

43,876.49

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară care să promoveze folclorul și tradițiile Sebeșului
FORMATIE/TRUPA/ANSAMBLU FOLCLORIC - minim 15
PERSOANE sau similar genului mentionat

7,898

9,398.62

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară FORMATIE INSTRUMENTALA DE MUZICA POPULARA minim 6 PERSOANE sau similar genului mentionat

7,290

8,675.10

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară FANFARA DIN PETRESTI - minim 15 PERSOANE sau
similar genului mentionat

2,430

2,891.70

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară FANFARA COPIILOR DIN PETRESTI - minim 12
PERSOANE sau similar genului mentionat

1,215

1,445.85

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară DANSURILE SASESTI SEBES - minim 14 PERSOANE sau
similar genului mentionat

1,215

1,445.85

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară DANSURI ROMÂNESTI - minim 14 PERSOANE sau
similar genului mentionat

1,215

1,445.85

Servicii artistice prestate de artişti profesionişti consacrați în
ţară TÂRG DE MESTESUGARI(țesător, iconar, opincar,
pălărier, cufărul bunicii) - minim 5 PERSOANE

6,075

7,229.25

SERVICII DE ORGANIZARE MASA MENIU TRADITIONAL
PENTRU 45 DE PERSOANE

2,925

3,480.75

SERVICII DE
MEDIATIZARE/PROMOVARE/PREZENTARE/REALIZARE
EMISIUNE TV LA O TELEVIZIUNE CU ACOPERIRE
NATIONALA

4,253

5,061.07

855

1,017.45

Materiale publicitare: afise A0 - 15buc x 25lei/buc; afișe A3
20buc x 2,50lei/buc; invitații - 30 buc x 1 lei/buc; servicii
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design materiale publicitare - 1 x 400lei
Buchete flori 20 buc x 50lei/buc, aranjamente florale 10 buc x
50lei/buc

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
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1,500

1,785.00

FORMULARUL nr.5
OFERTANTUL

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

....................

nr. ........../..........

(denumirea/numele)
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ,
CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA
Ca urmare a anuntului/invitației de participare publicata in SEAP/pe site-ul autoritatii contractante nr. ........
din
..................privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului
.........................................................................................................................
noi S.C. ………………………………………………………..vă transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ................................... privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de
dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării ...............
Cu stimă,
Ofertant,
......................
(semnătura autorizată)
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FORMULARUL nr.6
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAȚIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele
și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals
în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și
documentelor care insoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declarație.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai CENTRULUI CULTURAL LUCIAN BLAGA cu privire
la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră.
Informațiile furnizate cu privire la identitatea clienților/beneficiarilor și valorile contractelor, sunt strict
confidențiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienței simmilare a
operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii realizate în ultimii 3 ani. Autoritatea
contractantă nu este indreptățită să le divulge către nicio persoană indiferent de scop și nici nu poate folosi
aceste informații în alte scopuri, sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare.
Nr.
crt.

Obiect
contract

Denumirea/ nume
beneficiar

Calitatea
prestatorului *)

Prețul

/client

contractului sau
acordului-cadru

Adresa

(fără TVA)

Procent
îndeplinit de
prestator (%)

Perioada
derulare
contract/
acord-cadru **)

1
2
3
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 «Falsul în Declaraţii» din Codul Penal referitor
la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (din Noul
Cod Penal) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.»
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________
(denumire/nume operator economic)
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau
contractant conducător (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere și de finalizare a prestării.
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SECȚIUNEA IV
CONTRACT DE SERVICII
SERVICII DE EVENIMENTE PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTATIEI
SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ
OBICEIURILE LOCULUI. MEȘTEȘUGURI, TRADIȚII ȘI CONTINUITATENr. _____ din ____________
1. PREAMBUL
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare
Părţile
CENTRUL CULTURAL „LUCIAN BLAGA”, cu sediul in B-dul Lucian Blaga, nr. 45, cod 515800, Sebeș,
jud. Alba, telefon +40(0)258732939, fax +40(0)258732844, cod fiscal 8650262 cont Trezorerie
–
____________________________________________________, reprezentat prin Reprezentant Legal:
director MITREA Nadia Diana , în calitate de Beneficiar, pe de o parte
şi
..............................., cu sediul ________________, Str.............................. nr. .........., sector ...., tel/fax: ............,
având codul fiscal ..........., înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. .............. cont RO ....TREZ ..................
deschis la Trezorerie ............, reprezentată prin dl. ............... – ............, în calitate de Prestator, pe de altă parte.
denumite în continuare fiecare în parte, „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, au convenit încheierea prezentului
contract de servicii.
2. TERMENI ŞI DEFINIŢII
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. Achizitor şi prestator- părţile contractante aşa cum acestea sunt numite în contract;
b. beneficiar - beneficiarul ;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, acceptate ca fiind corespunzătoare de
către achizitor;
d. forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care împiedică în tot
sau în parte executarea obligațiilor contractuale ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este constatat
de o autoritate competentă.
e.zi - zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; an - 365 de zile.
f.conflict de interese –prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii
contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care
sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct
sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.
g. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de prestare servicii ca fiind plătibilă de către
una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu
întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese);
3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile pentru organizarea SERVICII DE EVENIMENTE PENTRU
ORGANIZAREA MANIFESTATIEI SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ OBICEIURILE
LOCULUI. MEȘTEȘUGURI, TRADIȚII ȘI CONTINUITATE, conform anexei nr.1 - caietul de sarcini și anexei nr.2
- Propunerea tehnică a prestatorului, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile prestate și
recepționate conform art. 13.
5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform ofertei
prestatorului, este de .................. lei fara TVA, respectiv ............... lei cu TVA inclus, conform anexei nr. 3 propunerea financiară, la prezentul contract.
5.2 Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de prestator în propunerea financiară,
anexa nr.3 la prezentul contract.
6. DURATA CONTRACTULUI
6.1 Durata contractului va fi de …… luni de la semnarea acestuia de către ambele părți.
6.2 Executarea contractului se va desfasura, __________ _____________.
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 Prestarea serviciilor, va începe, după emiterea ordinului/instrucțiunii de începere.
7.2 Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către ambele parţi contractante, a
obligaţiilor care le revin conform contractului.
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1 Prestatorul va presta serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea
enumerării, următoarele:
a) caietul de sarcini, –Anexa 1
b) Propunerea tehnică – Anexa 2
c) Propunerea financiară-Anexa 3 .
9. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
9.1 Prestatorul se obligă să presteze pentru organizarea SERVICIILOR DE EVENIMENTE PENTRU
ORGANIZAREA MANIFESTATIEI SĂRBĂTOAREA PORTULUI TRADIȚIONAL LA SEBEȘ OBICEIURILE
LOCULUI. MEȘTEȘUGURI, TRADIȚII ȘI CONTINUITATE, la standardele şi performanţele prezentate în
propunerea tehnică – anexa nr. 2 la prezentul contract şi în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini anexa nr. 1, la prezentul contract.
9.2.Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele şi orice
alte echipamente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.3 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) 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 produsele furnizate;
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b) Daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.4 (1) Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul contract.
(2) Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate în condițiile legii.
(3) Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art. 10.4(2).
(4) Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind obligațiile asumate prin contract.
10. Conflictul de Interese
(1) Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite
executarea obiectivă şi imparţială a contractului.
(2) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri
suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el,
inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese.
Prestatorul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului
său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
(3) Prestatorul cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziţie publică nu are dreptul de a
angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea serviciilor, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii
contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de
verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura
de atribuire cu care autoritatea contractantă/prestatorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire
a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel
puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului
respectiv.
11 Drepturi de proprietate intelectuală
(1) Orice rapoarte şi date precum diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software
şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către prestator sau de către
personalul său salariat ori contractat în executarea contractului de prestare servicii, vor deveni proprietatea
exclusivă a achizitorului. După încetarea contractului de prestări servicii, prestatorul va remite toate aceste
documente şi date achizitorului. Prestatorul va păstra copii ale acestor documente ori date, pe care nu le va
utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul de prestare servicii, fără acordul scris prealabil al achizitorului.
(2) Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face
referire la aceste servicii în cursul prestării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de
achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.
(3) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori
industrială, dobândite în executarea contractului de prestare servicii vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului,
care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică
ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori
industrială.
(4) Materialele foto/video/audio rezultate în urma derulării evenimentului vor fi predate Autorităţii Contractante,
revenind în proprietatea exclusivă a acesteia. Toate datele, rapoartele, materialele achiziţionate, realizate sau
pregătite de către Prestator pe durata contractului, vor fi confidenţiale şi proprietatea absolută a Autorităţii
Contractante.
11. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI ȘI BENEFICIARULUI
11.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le
solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
11.2 Achizitorul are dreptul de a verifica prestarea serviciilor cu cerințele caietului de sarcini și se obligă să
recepţioneze, prin beneficiar, potrivit art. 13, serviciile prestate.

22

11.3 Achizitorul se obligă să efectueze plățile aferente serviciilor prestate în condiţiile prevăzute la art.12 din
prezentul contract. Factura va fi însoţită în mod obligatoriu de Raportul serviciilor prestate aprobate.
12.MODALITĂŢI DE PLATĂ
12.1 Plata serviciilor se va efectua prin ordin de plată, în baza facturii fiscale emisă de prestator și acceptată de
achizitor, și în baza Raportului serviciilor prestate aprobate de beneficiar.
12.2 Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la sediul beneficiarului.
12.3 Plata facturii fiscale se va face pe baza Raportului serviciilor prestate aprobate de beneficiar. Plata se va
face în contul de trezorerie indicat de către Prestator.
13. RECEPŢIE
13.1 Recepţia serviciilor prestate se va face la sediul beneficiarului menţionat în contract şi va consta in
aprobarea Raportului serviciilor prestate.
14. MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE
14.1 În cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le
îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare
prevăzută la art.3 alin 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru
obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu
modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate sau prestate
necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.
14.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul
prevăzut la art.12.2, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea
plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezulând din contracte încheiate între
profesionisti și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.
15. ÎNCETAREA SI DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI:
15.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și
legislației aplicabile;
b) prin acordul părților consemnat în scris;
c) prin reziliere/rezoluțiune, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător
obligațiile contractuale.
15.2 În situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a
obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal
cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
15.3. În situația in care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului
contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform dispozițiilor legale,
Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a
obligațiilor contractuale stabilite prin contract .
15.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.
15.5. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
15.6. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestări servicii, în cel mult 15 zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării
prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denuntarii.
15.7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului autorităţii
contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun,
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autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în
una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit - Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care
rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene;
c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.
16.AMENDAMENTE
16.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
17. FORŢA MAJORĂ
17.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi
să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare servicii de către oricare din părţi
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data
semnării contractului de prestare servicii de către părţi.
17.7 Prestatorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi în măsura în care,
întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de prestări servicii este
rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora majorări de întârziere pentru
plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în
măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.
17.8 Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală
18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
18.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti competente.
19.SUBCONTRACTAREA
19.1 Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către
subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate
contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale
aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat
opţiunea în acest sens.
19.2 În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau
la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de
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către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi
doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv
autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci
când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
19.3 Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligaţia
de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept
al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente
acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de
subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
19.4 Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci
când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin
acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
19.5 Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor
constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
19.6 Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul
de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.
20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
20.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
21. COMUNICĂRI
21.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă şi în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
21.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
23. DISPOZIŢII FINALE
23.1 Contractul cuprinde....... pagini și a fost încheiat astăzi.............
23.2 Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, unul pentru achizitor şi unul pentru prestator.
ACHIZITOR

PRESTATOR

Centrul Cultural „Lucian Blaga”
Reprezentant Legal,
Manager
DIRECTOR Nadia Diana
Sef serviciu
ȘTEFAN Mihai

VIZA CFP
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