FORMULARE
Achiziție de servicii filmare, specializare documentar
Producție documentar, închiriere spații și aparatura

în cadrul proiectului „European Climate Initiative (EUKI)- Detail:
REFE- Reducing the Ecological Footprint through Eco-awarness”

Formular nr. 1
OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele/antet)

Înregistrat la sediul Achizitorului cu
nr. _________ / __ . __ . 2021

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: ASOCIATIA TEATRUL VIENEZ DE COPII "COPIII JOACA TEATRU",
Sediul proiect: Str Comănița, nr 9, Sector 2, București
Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de servicii productie documentar și închiriere spații și aparatura din cadrul
proiectului ”European Climate Initiative (EUKI) - Detail: REFE- Reducing the Ecological
Footprint through Eco-awarness ”, potrivit cerinţelor din Caietul de sarcini,
noi _______________________________ vă transmitem prin e-mail următoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării __ . __ . 2021
Cu stimă,
Ofertant,
___________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 2
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele/antet)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: ASOCIATIA TEATRUL VIENEZ DE COPII "COPIII JOACA TEATRU",
Sediul proiect: Str Comănița, nr 9, Sector 2, București
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_____________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să asigurăm servicii productie
documentar documentar, închiriere spații și aparatura din cadrul proiectului ”European
Climate Initiative (EUKI) - Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through Ecoawarness”, pentru suma totală de ______________________________________________
(suma în litere şi în cifre), cu taxa pe valoarea adaugată, inclusă, după cum urmează:
Nr.
crt.

1

Denumire servicii

2
Costuri de producție:

1.

Asistent de producție 10 zile

2.

Asistent sunet + sunetist 10 zile

3.

2 x Cameraman 10 zile

4.

Operator drona 10 zile

5.

Asistent camera + Loader 10zile

6.

Producator executiv

7.

Transport echipa si echipament
pe durata a 12 zile pana la
locatia
de
filmare
jud
Maramures.
Închiriere spații și aparatură:

1.

2 buc Cameră Sony FS7 (sau
similar) + obiective+ accesorii 10
zile

Preţul
unitar/
portie pe
zi
fara TVA
3

Canti
tate

Preţul total
fara TVA
RON

4

5=3 x 4

Taxa pe
valoarea
adăugată
(TVA)
RON
6

Pret total cu
TVA
RON
7=5+6

2.

2 buc. Camera Osmo 4K (sau
similar)+ accesorii 10 zile

3.

Drona DJI Mavic Pro
similar) + accesorii 10 zile

4.

Echipaments sunet Lavaliere +
microfoane 10 zile

5.

Kit lumină filmare + accesorii 10
zile

6.

(sau

Echipament transfer digital
echipament tip gimbal sau
steadycam pentru cele 2 camere
Sony FS7

TOTAL

Suma include toate cheltuielile de privind prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de
Sarcini (cheltuieli de personal, materiale si echipamente necesare, costuri de transport, cazare,
diurna, daca este cazul).
Valoarea maximă ofertată nu poate depași valoarea estimată de Achizitor.
Declarăm pe propria răspundere ca îndeplinim toate condițiile stabilite în caietul de
sarcini și că avem capacitatea de a realiza cu profesionalism şi la timp serviciile care fac
obiectul achiziţiei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în graficul de timp convenit cu achizitorul, în localităţile stabilite de acesta.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 de zile,
respectiv până la data de ___________________________(ziua/luna/anul), când ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
5. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

Ofertant,
___________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Anexa nr. 1 la FORMULARUL nr.2
PROPUNEREA TEHNICĂ

Nr.
Crt.

Specificatii minime servicii solicitate
prin Caietul de sarcini

1.

Testări

2

Tabara Maramureș

Data _____/_____/_____

Specificatii asigurate de prestator

Ofertant,
___________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 3
OFERTANTUL____________________(denumirea/numele/antet)
Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 13 si 15 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de ................................,
referitor la procedura competitivă pentru atribuirea contractului de prestări servicii producție
documentar, închiriere spații și aparatura in vederea documentării testărilor și taberei din cadrul
proiectului ”European Climate Initiative (EUKI) - Detail: REFE- Reducing the Ecological
Footprint through Eco-awarness”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în
declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13-15
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat ASOCIAȚIA
TEATRUL VIENEZ DE COPII "COPIII JOACĂ TEATRU" dacă vor intervene modificări în
prezenta declarație. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în
fiecare detaliu și înțeleg că ASOCIAȚIA TEATRUL VIENEZ DE COPII "COPIII JOACĂ
TEATRU" are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații
suplimentare.
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea,
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire sunt:
Președinte – Sylvia Rotter
Manager de proiect – Andrei Bratu
Responsabil financiar – Mihaela Voinea
Asistent proiect – Luiza Ionescu
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
................................................
(nume și funcție persoana autorizată)
......................................................
(semnătură persoana autorizată)

Data _____/_____/_____

Formular nr. 4
OFERTANTUL____________________(denumirea/numele/antet)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situații incompatibile cu prezenta procedură
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în o situatie incompatibila cu prezenta procedura,
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 a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
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 a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
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 a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
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 a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
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 a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completarii __________________________
Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 5
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
ofertant la procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii producție documentar, închiriere
spații și aparatura in vederea documentării testărilor și taberei din cadrul proiectului din cadrul
proiectului ”European Climate Initiative (EUKI) - Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through
Eco-awarness”, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de
interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese, cum ar fi următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află întro altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul 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 achizitorului sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului 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 achizitorului sau
al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele din cadrul Achizitorului cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, sunt enumerate la Cap. III, pct. 5.1 din Documentatia de
atribuire.
Data completarii __________________________
Ofertant,
______________________

(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)
Formular nr. 6
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

DECLARAȚIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Subsemnatul
...........................
(nume
si
prenume),
reprezentant
imputernicit
al ………………………..(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma angajez
sa prestez ....................................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea
acestor obligatii.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completarii __________________________
Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

Formular nr. 7
OFERTANTUL ____________________ (denumirea/numele/antet)

Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in nume propriu si in numele
asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Contractului publicat in cadrul prezentei proceduri
de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data completarii __________________________

Ofertant,
______________________
(nume, prenume, funcţie, semnătura autorizată, ştampilă)

CLAUZE CONTRACTUALE – MODEL ORIENTATIV
Art. 1. Partile contractante.

ASOCIAȚIA

TEATRUL VIENEZ DE COPII "COPIII JOACĂ TEATRU" cu sediul
înBucureşti, .............. în cadrul proiectului ”European Climate Initiative (EUKI) - Detail: REFE- Reducing
the Ecological Footprint through Eco-awarness”, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
şi
_______________________, cu sediul in ___________, Str._____________________ nr. ___,
telefon/fax ____________, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J__/____/___, CUI ______,
reprezentata prin __________ cu functia de ____________ in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.
De comun acord convin încheierea prezentului contract de închiriere, în următoarele condiţii:
Art. 2. Definitii
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale;
b. Achizitor si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. Beneficiar - un operator, un organism sau o intreprindere, din domeniul public sau privat,
responsabil pentru iniţierea sau pentru iniţierea şi implementarea operaţiunilor. In contextul
schemelor de ajutor in temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt intreprinderile publice
sau private, care realizează un proiect individual si primesc ajutor public
d. Prestator- partea care se obliga sa presteze servicii in schimbul unei remuneratii tarifare; In
prezentul contract calitatea de Prestator este detinuta de............
e. Contractul de servicii – este contractul cu titlu oneros, incheiat in scris intre un Beneficiar privat
si unul sau mai multi operatori economici avand ca obiect prestarea de servicii;
f. Contract de finanţare – contract incheiat intre Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea
Naturii și Siguranță Nucleară a Republicii Federale Germania şi beneficiar prin care sunt stabilite
drepturile şi obligaţiile privind finanţarea şi implementarea unei operaţiuni selectate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare
g. Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
h. Servicii - activitati a caror prestare fac obiectul contractului;
i. Forţa majoră-un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. Zi- zi calendaristică;
k. An- 365 de zile.
l. Luna – luna calendaristica;
Art. 3. Interpretare
In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii
Art. 4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii producție documentar, închiriere spații și aparatura in
vederea documentării testărilor și taberei din cadrul proiectului din cadrul proiectului ”European
Climate Initiative (EUKI) - Detail: REFE- Reducing the Ecological Footprint through Eco-awarness”,
potrivit Anexei nr. 1 la prezentul contract.
Prestatorul declară pe propria răspundere şi garanteaza ca îndeplineşte toate condiţiile pentru
încheierea prezentului contract şi deţine toate avizele şi autorizaţiile necesare pentru prestarea
serviciilor care fac obiectul contractului.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile
achiziționate în cadrul proiectului ”European Climate Initiative (EUKI) - Detail: REFE- Reducing the
Ecological Footprint through Eco-awarness”.
Art. 5. Prețul contractului
5.1.
Prețul total pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor, nu poate depăși valoarea de......... lei, cu T.V.A. inclus.
5.2.
In functie de modificările intervenite in cadrul proiectului, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a
diminua numarul de zile, fără modificarea preţului unitar și fără depasirea valorii totale a
contractului, fără vreo notificare prealabilă, ci numai prin precizările cu privire la numărul de zile
pentru desfasurarea conferintelor.
5.3.
Factura va fi emisa de catre Prestator, dupa recepţia calitativa si cantitativa a serviciilor.
5.4.
Pretul unitar este fix si nu poate fi ajustat pe toata durata contractului.
Art. 6. Modalitati de plata
6.1. Facturarea serviciilor prestate se va face dupa prestarea serviciilor și predarea materialelor finite in
baza proceselor verbale de receptie, semnate de ambele părți, fără obiecțiuni.
6.2. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator după desfășurarea fiecărui eveniment, in
termen de 30 zile de la data recepţiei calitative si cantitative a serviciilor care fac obiectul
contractului.
Art. 7. Durata contractului
7.1.
Durata prezentului contract este de 6 luni, începand cu data semnarii lui.
7.2.
Expirarea duratei contractului nu produce efecte asupra obligatiilor partilor devenite scadente
anterior acestei date.
Art. 8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in
perioada/perioadele convenite..
8.2
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in Anexa
la contract.
8.3 Prestatorul se obliga să:
- recunoască că deţine toate autorizaţiile şi aprobările legale pentru încheierea contractului şi prestarea
serviciilor;
- îndeplinească toate obligaţiile sale declarative şi să achite toate taxele şi impozitele.
8.4 Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor primite și sa nu utilizeze imaginile,
pozele, filmările, fara acordul in scris al beneficiarului, in alt scop decat cel al prezentului contract.
8.5 Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor potrivit art. 5, pe toată perioada de derulare a
contractului.
8.6 Prestatorul are obligatia sa furnizeze organismelor de audit si de control, atunci cand se solicita de
catre Achizitor, toate informatiile si documentele privind indeplinirea obiectului prezentului contract.
Art. 9. Obligatiile principale ale achizitorului

9.1.
9.2.
9.3.

Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator după primirea facturii, in termen de 30 zile
de la recepţia cantitativă şi calitativă, în urma desfasurarii fiecarui eveniment.
Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii necesare
pentru indeplinirea contractului.

Documentele contractului sunt:
- Caiet de Sarcini – Anexa 1
- Propunerea tehnica si financiara – Anexa 2
Art. 10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul total al contractului, ca penalitati, o
suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,02 % /zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile la termen, atunci acesta are obligatia de a plati ca
penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,02 % pentru fiecare zi de intarziere, din
plata neefectuata.
10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil,
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului
si de a pretinde plata de daune-interese.
10.4. In situatia in care Achizitorul dovedeste ca nu a primit in bugetul propriu sumele necesare efectuarii
platilor aferente executarii contractului, desi a promovat toate formalitatile si actiunile prevazute de
legislatia in vigoare si de instructiunile de implementare a proiectului, ori au intervenit imprejurari
care determina intarzierea platilor si care nu se datoreaza Achizitorului, iar Achizitorul dovedeste
cu documente legale lipsa sa de culpa, acesta din urma nu va fi obligat la plata de
penalitati pentru neachitarea la termenul stabilit in contract, a obligatiei de plata.
10.5. Achizitorul va avea dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in situatia in care Contractul
de finantare, a incetat din orice motiv sau dacă există motive de încetare/modificare a contractului.
Denuntarea va deveni efectiva in termen de 3 zile de la primirea de catre Prestator a unei notificari
in acest sens din partea Achizitorului.
10.6. (1) Achizitorul va avea dreptul de a suspenda executarea prezentului contract in situatia in care
Contractul de finantare, a fost suspendat din orice motiv sau înregistrează întârzieri în decontare.
(2) Suspendarea executarii contractului va deveni efectiva in termen de 2 zile lucratoare de la
primirea de catre Prestator a unei notificari in acest sens din partea Achizitorului.
(3) Reluarea executarii contractului se va face in baza unei notificari scrise transmise de Achizitor
catre Prestator. In baza acestei notificari partile vor stabili de comun acord actualizarea termenelor
de realizare a contractului, urmand a incheia un act aditional in acest sens.
Clauze specifice
Art. 11. Receptie si verificari
11.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu Anexa nr. 1.
11.2. Receptia serviciilor se va realiza de catre achizitor prin persoanele desemnate de catre acesta.
11.3. Predarea materialelor finite se va face in baza proceselor verbale de receptie, semnate de
ambele părți, fără obiecțiuni.
11.4. Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii desemnati, in conformitate cu
prevederile din prezentul contract si pe baza comenzilor emise de Achizitor. Achizitorul are
obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest
scop.
11.5. Serviciile prestate de catre Prestator vor fi considerate acceptate de catre Achizitor, dupa
semnarea de catre Achizitor a Procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa aferent.
Art. 12. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

Prestatorul are obligatia prestarii serviciilor imediat dupa semnarea contractului, la prima
solicitare din partea Achizitorului.
Serviciile prestate in baza contractului trebuie să respecte termenele convenite de parti.
In cazul in care:
i.
orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii.
alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei
de prestare a serviciilor sau a oricarei etape de elaborare a rapoartelor legale, atunci
partile vor revizui, dupa caz, de comun acord, perioada de prestare.
In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire, orice intarziere in indeplinirea
contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
Prestatorul intelege faptul ca derularea prezentului Contract este conditionata de existenta,
perioada de valabilitate, incadrarea in perioada de implementare a Proiectului astfel cum sunt
descrise in Contractul de finantare incheiat de Beneficiar, pentru realizarea proiectului si ca
intarzierea in executarea obligatiilor rezultand din prezentul contract, ar putea avea ca efect
imposibilitatea acoperirii integrale a cantitatii de servicii.
In acest context, Prestatorul este de acord sa faca toate demersurile necesare in vederea
finalizarii prestarii serviciilor in termenul stabilit.

Art. 13. Cesiunea contractului
Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, cu
exceptia creantelor izvorate din prezentul contract.
Art. 14. Incetarea/Rezilierea contractului
14.1. Prezentul contract inceteaza:
a.
la expirarea duratei contractului;
b.
inainte de expirarea duratei pentru care a fost incheiat, prin acordul scris al partilor;
c.
in cazul incetarii contractului de finantare;
d.
întreruperea nejustificată de către Prestator a prestării serviciilor
e.
livrarea unor materiale neconforme cu prezentul Caiet de Sarcini (sau cu altă componenţă
decât cea agreată de Achizitor)
f.
prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in conditiile stipulate in Contract;
14.2. O parte poate rezilia acest Contract, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei
tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
a)
este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura insolventei inainte
de inceperea executarii prezentului contract;
b)
cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract
c)
daca, in termen de 5 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin, nu remediază o
asemenea neîndeplinire;
14.3. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca efectele.
14.4. In caz de denuntare/reziliere, Prestatorul va fi indreptatit sa primeasca pretul reprezentand
contravaloarea serviciilor efectuate si acceptate in temeiul Contractului pana la data efectiva a
rezilierii, daca rezilierea nu se datoreaza culpei exclusive a Prestatorului.
14.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
Art. 15. Forta majora
15.1. Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta. Forta majora exonereaza partile
contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care
aceasta actioneaza.
15.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

15.3.
15.4.
15.5.

Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

Art. 16. Solutionarea litigiilor
16.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratativedirecte, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
16.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorii si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania de la sediul achizitorului.
Art. 17. Comunicari
17.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
17.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin postă, fax, e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii. Daca comunicarile se trimite prin fax, aceasta se considera primita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
17.3. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
17.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
17.5. Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare.
Art. 18. Legea aplicabila contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. Prevederile care nu au obiect, se considera
neaplicabile.
Partile au inteles sa incheie astazi, ___.___.2021 prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte semnatara.
Achizitor,
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Prestator,

