DRAFT CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. …… din ………..
Atribuit conform propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii
Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu
valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Legea
98/2016.

Art. 1 Partile contractante
COMUNA SINMARTIN - adresa: localitatea Sinmartin, Strada Bulevardul Felix nr. 105, Tel: +40
259318003, fax: +40 259318003, e-mail: primaria.sinmartin@cjbihor.ro, cod fiscal 4641296, deschis
la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentată prin Laza Cristian – primar, în calitate de achizitor,
pe de o parte,
si
….…………………. cu sediul in localitatea ……., Str. …………, nr. ….., C.U.I. ………, cont
virament nr……………………………………….. deschis la Trezoreria ……………………………..
reprezentata prin ……………… avand functia de ……………., in calitate de prestator, pe de alta
parte.
s-a încheiat prezentul contract.
Art.2. Obiectul contractului
2.1. – Obiectul contractului constă în prestarea de Servicii de organizare eveniment - Thermal Day
in cadrul proiectului Dezvoltarea Infrastructurii staţiunii Băile Felix, Lotusul turismului Românesc,
depus în cadrul POR/2015/7/7.1/1 – în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale
prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1.
2.2. – În activitatea de prestare a Serviciilor, prestatorul va organiza minim următoarele tipuri de
acțiuni, dar fără a se limita la acestea:
-Spectacole artistice și/sau stradale
-Zonă de relaxare și activare a rezultatelor proiectului și/sau a sponsorilor
-Zonă de food
-Spațiu de distracție
-Activitate dedicată specificului termal al destinației.
2.3. – În activitatea de prestare a Serviciilor şi de îndeplinire a obligaţiilor în temeiul Contractului,
Prestatorul va acţiona cu profesionalismul, promptitudinea, prudenţa şi diligenţa unui operator
economic experimentat în ceea ce priveşte prestarea unor astfel de activităţi şi va utiliza cele mai
bune metode şi proceduri aplicabile conform standardelor şi reglementărilor profesiei.
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Art.3. Durata contractului
3.1. – Evenimentul va fi organizat în perioada Mai-Iulie 2020, perioada exacta urmând a fi
comunicată prestatorului de către beneficiar înainte cu minim 4 luni de data la care evenimentul va
putea fi organizat. Evenimentul in sine se va desfasura pe parcursul a doua zile.
3.2.– Durata contractului se poate modifica prin act adiţional în cazul în care apar situaţii care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii şi care contribuie la buna desfăşurare a obiectului contractului.
Art.4. Preţul contractului
4.1.- Preţul contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ………….. lei la care se
adaugă TVA in valoare de …….. Lei. Valoarea totala a contractului, inclusiv TVA este de ………..
lei Preţul contractului include toate taxele, transportul şi orice alte cheltuieli până la sediul
achizitorului.
Art.5. Modalitati si termen de plata
5.1.- Beneficiarul va efectua plata pe baza facturii emise de către prestator, prin virament în contul
nr. ....................................................................................... deschis la ........................................
Art. 6. Obligaţiile prestatorului
6.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract şi orice act semnat de
părţi, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile,
echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive 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.
6.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în termen. Totodată este
răspunzător de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.
Art. 7. Obligaţiile beneficiarului
7.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului toate documentele întocmite cu
bună credinţă precum şi facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le cere pe parcursul execuţiei
contractului, pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
7.2. Să achite prestatorului contravaloarea serviciilor în termen de cel mult 30 de zile de la data
primirii facturii.
Art. 8. Standarde şi documente
Serviciile prestate în baza contractului vor respecta toate standardele si normativele tehnice
care au implicare in realizarea contrctului.
Art. 9. Caracterul confidenţial al contractului
9.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
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a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului
se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.
9.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
Art.10. Drepturi de proprietate intelectuală
Prestatorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor; şi
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 beneficiar.
Art.11. Recepţie şi verificări
11.1 - Predarea serviciilor de către prestator se va face la termenele stabilite, iar cu ocazia predării
raportului se va întocmi un proces-verbal de recepţie ce va fi semnat de reprezentanţii celor două
părţi.
Art.12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare, penalitati
12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor oricand dupa data semnarii
contractului in vederea pregatirii evenimentului care va avea loc in localitatea Baile Felix.
(2) În cazul în care prestatorul nu isi onoreaza obligatiile si nu reuseste sa organizeze
evenimentul conform standardelor prevazute in cadrul propunerii tehnice anexate prezentului
contract, la data derularii evenimentului, atunci autoritatea contractanta poate aplica penalitati
de pana la 200 % din valoarea contractului de prestari servicii.
12.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului său, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută
să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul
convenit de părţi.
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului
de către prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a
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serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional.
12.3. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
12.4. - Cu excepţia prevederilor clauzei 12.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul
beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului potrivit prevederilor clauzei 12 (2).
12.5. - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 5 zile de la expirarea perioadei
prevăzute la art.7.2, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.
Art.13. Rezilierea contractului
13.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
Art. 14. Cesiunea
14.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al beneficiarului.
14.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
Art.15. Forţa majoră
15.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
15.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Art.16. Comunicări
16.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, este valabil
îndeplinită dacă este transmisă în scris la sediul prevazut în art.1 al prezentului contract;
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât înainte de momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
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16.2. - In cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se va considera primită la destinatar la data menţionată de
Oficiul poştal primitor pe confirmarea de primire.
16.3 - In cazul în care comunicarea se transmite prin telex, fax sau e-mail, ea se consideră primită cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Art.17. Litigii
17.1. - Beneficiarul 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 legătură cu
îndeplinirea contractului.
17.2. - In cazul în care nu este posibilă rezolvarea neîntelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţei judecătoreşti competente din raza de domiciliu al Prestatorului.
Art.18. Clauze finale
18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
18.2 - Limba care guvernează contractul este limba română.
18.3 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
18.4 - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte
contractantă.
BENEFICIAR,
COMUNA SINMARTIN
Primar - LAZA CRISTIAN

PRESTATOR SERVICII,
….…………………….
Administrator - …………………………..
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