
CONTRACT DE SERVIClf 

N r. 462S/02.04.2019 

I. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice $i ale Hotararii de Guvem nr. 395/2016 penlru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prcvederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Lcgca nr. 98/2016 privind achizi\iile publice, 

s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii,

intre: 

I.I. creat. CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICTPTULUI
BUCllRESTI, cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sector 1, cod fiscal 4266901, cont 
nr. RO57 TREZ 70 I 5 0 I OX XX0 1 1921, deschis la Trczoreria Sector 1, reprezentat prin D-na Nicoleta 
Claudia Popa, in calitate de Director, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
Si 

1.2. S.C. FIVES INTERNATIONAL S.R.L, cu scdiul in Mun. Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 173, 
sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/l491/1998, Cod unic de inregistrare RO 
I 0239820, avand Cont RO86TREZ7005069XXX002885, dcschis la Activitatea de Trczorcrie si 
Contabilitate Publica a Municipiului Ducuresti, rcprezentata prin                  , denumit in continuare 
PREST ATOR, pe de alta parte, cu respectarea urmatoarelor clauzc: 

II. DEFL�ITII

2.1 - 1n prezentul contract urmatorii termcni vor Ii interpreta\i astfel: 
a) Contmct - reprezinta prezentul contract �i toate Anexelc sale;
h) Achizitor fi Prestator - paflile contractantc, &$a cum sunt acestea numite fa prezcntul contract;
c) preful contr11ctului - pre\ul platibil prestatorului de cMrc Achizitor, in baza contractului, pentru
1'ndeplinirea integralii �i corespunzatoare a tuturor obliga\iilor asumate prin contract;
d) servicii • activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, piesele de schimb $i orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract �i pe care Prestatorul arc obligaJia de a le fumiza aferent serviciilor
prcstate conform conlractului;
f) forfa majorii- reprezintli o imprejurare de origine externa, cu caractcr extraordinar, absolut imprevizibila
$i inevitabilii, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreazii gre�elii sau vinei accstora,
}i care face imposibila cxccutarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: riizboaie, revolu\ii, incendii, inunda\ii sau oricc altc catastrofe naturale, restric\ii apanitc ca
unnare a unei carantine, embargou, cnumcrarca nefiind exhaustivii, ci enun\iativa. Nu cste considerat for\1i
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fiira a crea o imposibilitate de executare, face cxtrcm
de costisitoare executarea obliga\iilor uneia din pafli;
g) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) Act adifio11a/: document cc moditica tcrmenii $i condi\iile contractului de servicii.

Ill. INTERPRETAREA CONTRACTULUI 
3.1. fn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi c-0ntrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este pcrmis de context. 
3.2. Termenul "zi"sau "zilc" sau orice referire la zilc reprezintii zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
3.3. Clauzele �i expresiile vor Ii interpretate prin raportarc la intregul contract. 
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IV. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Prin prezcntul act, Prcstatorul se obliga sa presteze in folosul Achizitorului, cu ocazia organizarii
Tilrgului de Pa�te ,,Tradi[ii �i Flori de Sarbatori", Editia 2019, in perioada 20.04 - 29.04.2019, in Parcul
Regele Mihai I - intr. Charles de Gaulle din Bucuresti, servicii de organizare targuri (CPV: 79956000-0),
enumerate in anuntul de atribuire DA227145 I 3 si in oferta nr. 45 I 9/01.04.2019, atasate, respectiv
asigurarea unui pachet de concctica (cabluri, distributii, si cross-cables), necesare pentru lransportarea
curentului electric la toti consumatorii de energie electrica din cadrul evenimentelui pe traseele stabilite,
echipamcntelor de sonorizarc ambientala pentru zona de targ, prccum si asigurarca personalului tehnic
specializat si a utilajelor pentru montarea/demontarea si operarea tuturor echipamentelor.
4.2. Serviciile sus mentionate sunt achizitonate cu ocazia organizarii de catre Primaria Municipiului
Bucuresti prin creat- Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti a manifestarii

cultural artistice "Tr.1di!ii ¥i Flori de Sii.rbatori", ce va avea loc in perioada 20 - 29.04.2019, in Parcul
Regele Mihai I - intr. Charles de Gaulle din Bucuresti.

V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract este valabil incepand cu data semnarii sale si pana eel tarziu in data finalizarii
tuturor obligatiilor contractuale cc decurg din cxccutarca sa.
5.2. Montarea se va realiza in perioada 17 - 18.04.2019 si demontarea pana eel tarziu in data de
30.04.2019.
5.3. Prezentul contract incetea7.a sa produca efecte de la data indeplinirii, de catre ambele par\i
contractante, a obliga\iilor care le revin conform contractului.

VI. DOCUMENTELE CONTRACTlJLUl
6.1. Documentele contractului sunt:
n) documentc afcrcntc procedurii de achizitie publica - anexate;
h) anunt de atribuire nr. DA22714513 - ancxat;
c) oferta financiara nr. 4519/01.04.2019 - anexata;
d) documcntc justificative Prestator.

VU. PRETlJL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 
7.1. Pretul convenit pentru indeplinirea serviciilor sus mcntionatc, astfcl cum sunt enumerate in ofcrta 
financiara nr. 45 I 9/01.04.2019, atasata, este de 131.091,85 Lei, respectiv 155.999,30 Lei, cu TV A incl us 
Pretul contractului este ferm si final. 
7.2. Plata serviciilor enumerate la cap. TV, alin. 4.1, se va efectua de cfitrc Achizitor prin ordin de plata in 
contul Preslatornlui, 1'n termcn de maxim 60 7.ile lucratoare de la prestarea serviciilor, dupii. semnarea 
recep\iei de catre piif1ile contractante, in baza facturii fiscale emise de acesta in limita valorii contractate, 
de situatia de plata asumata de catrc ambele parti, precum �i in funqie de finalizarea acestora. 
7.3. In cazul in care Achizitorul nu achita factura/facturile aferenta/aferente, ernisa/emise de catre Prestator, 
in termen de maxim 60 de zile de prestarca scrviciilor sus mentionate si semnarea recep\iei de catre paf1ile 
contractantc din motive neimputabile acestuia datorate neviri\rii fondurilor necesare de la ordonatornl 
principal de credite, Prestatorul nu are dreptul de a pretinde plata de daune-interese. Achizitorul va achita 
contravaloarea facturilor neachitate din motive neimputabile in termen de maximum 15 zile de la data 
virarii fondurilor cu accasta dcstina1ie. 

VIII. OBLIGATIILE P ARTILOR CONTRACT ANTE
8.l. Achizitorul sc obliga:
a. sa asigure Prestatorului conditii de lucru corespunzatoare fiecarei etape in vederea indeplinirii in bune
conditii a serviciilor sus mcntionatc, punand la dispozitia acestuia toate facilitatile de care dispune.
b. sa achite preiul serviciilor realizate/asigurate de calre Prestator, in conditiile si la termenele
stipulate/stabilite la cap. VH din prezentul contract. Factura emisa de catre Prestator, va Ii insotita in mod
obligatoriu de situatia de plati aferenta serviciilor prestate.
c. sa se implice activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparca pc intreaga
durata de derulare a prezentului contract si de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale
Prestatorului;
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d. sa puna la dispozi\ia Pestatorului in limitele legale si in masura in care le detine, orice facilita\i �i/sau
informa\ii pe care acesta le-a cerut '1n propuncrea tchnicli �i pc care le considerll necesare '1ndeplinirii
contractului;
e. sl\ receptioneze serviciilc in termenul convenit in prezennll contract;
f. Achizitorul pe parcursul derularii contractului de servicii/achizitie public.i, are obligatia de a se implica
activ prin reprezentantii sai penlru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata de derulare a
prezenn1lui contract si de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale Prestatorului.
g. Achizitorul are obliga1ia de a fumiza/pune la dispozitia Prestatorului toate autorizaJiile �i avizele pe care
le dctinc, conform prevederilor legale, aferente evenimentului, dad\ nu s-a prevazut altfel 1n Caienil de
sarcini.
h. Achizitorul va asigura asistenta, daca este cazul, pentru obtinerea de catre Prestator a oricaror acorduri,
avize �i autoriza\ii si/sau aprobliri necesare potrivit legislafiei in vigoare, 1n scopul indeplinirii prevederilor
contractului.

8.2. Prestatorul se obliga: 

a. sa prestezc in folosul Achizitorului, serviciile enumerate in anuntul de atribuire nr. DA22714513,
respectiv in oferta financiara nr. 4519/01.04.2019 atasate prezentului contract, respectiv asigurarea unui
pachet de conectica (c.abluri, distributii, si cross-cables), necesare pentru transportarea curentului electric la
toti consumatorii de energie electric.a din cadrul evenimentelui pe traseele stabilite, echipamentelor de
sonori7.are ambientala pentru zona de targ, precum si asigurarea personalului tehnic specia]i7.at si a
utilajclor pentru montare.a/demontarea si operarea tuturor echipamentelor, comandate cu ocazia organizarii
Targului de Pa�te ,,Traditii $i Flori de S�rbatori", Editia 2019.
b. sa asigure, in vederea prestarii scrviciilor cc fac obicclul pre2cn11ilui contract:
- infonnarea Beneficiarului despre orice situatic de ordin tehnic si organizatoric cu care se confrunta pe
parcursul derularii prezentului contract, propunand solutii cu privirc la orice eventuale necesitati de ordin
tehnic sau de productie; persoanele de contact din partea Achizitorului sunt Ramona Filip -
ramona@creart.ro, Mihai Cristea - mihaic(i1lcreart.ro;
c. sa realizeze serviciile de montarc si de dcmontarc care fac obicctul prczcntului contract, in locatia sus
mentionata, in folosul Achizitorului, pana pe data de 18.04.2019, respectiv pana pe data de 30.04.2019;
d. sa asigure in timp util transportul (n1r - retur) in si din locatia de dcsfasurarc a cvenimentelui, a
pachetelor/echipamentelor mai sus mentionatc si dctaliatc in oferta financiara anexata;
c. sa respecte intocmai prevederile legalc in vigoare referitoare la masurile de protectia muncii, PSI si
protectia mediului, specifice activitatilor in domeniu, prin luarea masurilor c-e se impun in vederea
indeplinirii obiectului prezentului contract, precum si de protejare a personalului propriu si al
Achizitorului/rcprezentantilor Achizitorului. Prestatorul este singurul raspun7.ator atat pentru siguranta
propriilor angajati cat si a tcrtilor, J\chizitorul fiind exonerat de orice responsabilitate in acest sens.
f. sa presteze serviciile prevazute in contract cu profcsionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului
asumat, in conformitate cu propunerea sa financiara, precum si in conformitate cu cerintele solicitate in
schitele si indicatiile Achizitorului, in tcnncncle prevazutc prin prezentul contract;
g. sa fie pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor in confonnitate cu solicitarile Achizitorului,
prevlizute in contract sau agreate 111 scris de ambele plir\i prin reprezentan\ii pe proiect men\iona\i la
punctul b. mai sus mentionat. Totodata, este raspunzator atiit de siguran\a tuturor opera\iunilor �i metodelor
de prestare utilizate, cat �i de calificarea personalului folosit pe toatli durata contractului.
h. sa fie pe deplin mspunzator pentru axactitatca si lcgalitatea datclor inscrisc in facturi si se obliga sa
restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma
controlului organelor abilitate (Cmtea de Conturi, etc).
i. sa emita facturile fiscale catre Achizitor, in baza proceselor verbale de predare primire, semnate de catre
ambelc parti. Factura cmisa de catre Prestator, va fi insoJita in mod obligatoriu de situatia de plati aferenta
:::erviciilor prestate. 

j. sii. despagubeasca Achizitorul impotriva oricllror rcclama\ii �i ac\iuni 1n justi\ie, ce rezulta din incalcarca
unor drepturi de proprietate intelectualli (brevete, numc, marci inregistrate etc.), legate de echipamentelc,
matcrialele, instala\iile sau utilajele folosite pentru sau in legarura cu produselc achizi\ionate, �i daune
intcrcse, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excep\ia situaJiei in care o astfel de incalcare
rezultl\ din respectarea cerintelor Achizitorului.
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k. sa prczintc la inchcicrca prczcntului contract sau la solicitarea Achizitorului {pe toata durata de
desfasurare a acestuia, sau oricand solicita Achizitorul dupa finalizarea acestuia), toatc contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati, lista subcontractantilor, cu datele de recunoastcrc a acestora cat si
contractelc incheiate cu accstia se constituie anexe la contract.
I. sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul act, fara sa obtina in prealabil, acordul
scris al Achizitonilui.
m. Prestatorul prin prezentul act declara faptul ca isi asuma raspunderea penala si civila, cu privire la
prestarea serviciilor enumerate in anuntul de atribuire nr. DA22714513 si in oferta nr. 4519/01.04.2019,
Achizitorul, va fi astfel exonerat de orice raspundere (civila, penala, matcriala, etc.), cu privire la serviciile
afcrcntc, in ansamblul sau pc toata durata de desfasurare a acestuia si pana la stingerea tuturor obligatiilor
rezultale ca urmare a contrnctarii serviciilor aferente, respectiv servicii pentrn cvenimente (CPV:
79956000-0).

IX. CODUL DE CONDUITA

9.1. Prestatorul va ac\iona 1ntotdeauna loial �i impartial �i ca un consilier de focredere pentru Achizitor 
conform regulilor �i/sau codului de conduita al profesiei sale, precum }i cu respectarea confiden\ialitlitii 
privind clauzclc contractului. 
9.2. in cazul in care Prestatorul, se olera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sii dea, sau dau oricl\rci 
persoane, mitii, bunuri 1n dar, facilitii\i ori comisioane 1n scopul de a dete1mina ori recompensa indeplinirea 
ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu 
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu 
oricc alt contract focheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, farli a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator in baza prezentului contract. 
9.3. Prestatorul sc va abtine sa facli afirmaJii publice in lcgatura cu proicctul sau serviciile prestate fara sli 
aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum �i sii participe 1n orice activitli\i care sunt in conflict cu 
obliga\iile sale contractuale in raport cu acesta. Pe perioada cxccutarii contractului, Prestatorul se obliga sa 
nu aducil atingere obiceiurilor politicc, culturalc �i rcligioase dominante 1n Romania, respectand totodatli �i 
drepturile omului. 
9.4. Plli\ile catre Prestator a!'erente contracn1lui vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 
prezentul contract }i Prestatorul respectiv, personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu 
vor accepta nici un comision, discount, aloca\ie, platii indirecta ori orice alta formli de rctribu1ie in legatura 
cu sau pentru executarea obliga\iilor din prezentul contract. 
9.5. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenJa, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau proccdeu brcvctat sau protcjat, utilizate in scopurile prezentului contract, fara 
aprobarea prealabila in scris, a Achizitorului. 
9.6. Prestatorul �i personalul sau salariat ori contractat de acesta vor respecta confidentialitatea, pe perioada 
executarii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum }i timp de 2 ani 
dupa incetarea acestuia. in acest sens, cu excep\ia cazului in care se ob\ine acordul scris prealabil al 
Achizitorului, Prestatorul rcspectiv personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluziind conducerea, 
nu vor c-0munica timp de 2 ani oridirei alte persoane sau entita\i, nici o informa\ie referitoare la prezentul 
contract sau despre care au luat cuno�tin\a 111 perioada derularii acestuia �i nu vor face publica nici o 
informa\ie referitoare la recomandlirilc primitc in cursul sau ca rezultat al derullirii lui. Totodata, prestatorul 
respectiv personalul sau salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza 1n dauna achizitorului informatiilc cc 
le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercctarilor desta�uratc in cursul sau in scopul 
cxccutlirii prczcntului contract. 
9.7. Prestatorul va Ii exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de infornia\ii referitoare la contract daca: 
a) informa\ia era cunoscutii prestatorului foainte ca ea sa Ii fost primitii de la achizitor;
b) prestatorul a fost obligat in mod legal sa dezvaluie infonna\ia;
c) informatia a dcvcnit publica printr-o alta modalitate (exp.: publicarca pc sitc-ul achizitorului).
9.8. Executarca prezentului contract nu gcncrcazli sub nici o forma cheltuieli comerciale neuzualc. Dacii
apar totu�i astfel de chcltuicli achizitorul solicitii focetarea prezentului contract. Sunt considerate cheltuieli
comercialc ncu:wale:
a) comisioanele care nu sunt men\ionatc in prc:lentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil
focheiat referitor la prezentul contract,
b) comisioanele care nu corespund unor servicii executate �i legitimc,
c) comisioanele pllitite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
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d) comisioanele platite unci pcrsoanc care potrivit tuturor aparen\elor este o persoanii interpusli.
9.9. Preslatorul fumizeazli achizitorului, la cerere, documcntc justificative cu privire la condi\iile 111 care sc
executa prezentul contract. Achizitorul va efectua oricc documentare sau cercetare la faia locului pe care o
considera necesara pentru strangeren de probe in cazul oriciirei suspiciuni cu privire la existenta unor
cheltuicli comerciale neuzuale.

X. CON.l<'LlCTUL DE lNTERESE
10.1. Prestatorul va lua toatc masurilc necesare pentru a preveni sau stopa orice sin1atic care ar putea 
compromite executarea obiectivii �i impar(ialli a prezentului contract. Conflictcle de interese pot aparea 111 
mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politicc ori de na\ionalitate, legiiturilor de 
rudenie ori afinitatc, sau al oric5ror altc lcgMuri ori interese comune. Orice conflict de intcrcse apilrul in 
timpul executlirii prezentului contract de servicii trebuie notificat 1n scris achizitorului, in termen de 2 zile 
de la apari\ia acestuia. 
10.2. Achizitorul i�i rczcrva drcptul de a vcritica daca masurile luate sunt corespunzatoare �i poatc solicita 
masuri suplimentare dacil este necesar. Prestatorul se asigurii ca personalul siiu, salariat sau contractat de el, 
inclusiv conducerea �i salaria\ii din teritoriu, nu se aflii intr-o situa\ic care ar putea genera un conflict de 
interese. Prestaton1I inlocuic�tc, in tcrmcn de 3 zilc de la constatarea conflictului de interese �i tara vreo 
compcnsa\ic din partea achizitorului, orice membru al personalului siiu salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea ori salaria\ii din teritoriu, care se regase$1e intr-o astfel de situa\ie. 
10.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromitll independen\a ori pe cea a 
personalului sliu, salariat sau contractat, inclusiv conducerca �i salaria\ii din teritoriu pe perioada derularii 
prczcntului contract. In cazul 1'n care prestatorul nu-�i men\ine independenia, achizitorul, tara afectarea 
dreptului acesteia de a ob\ine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situa\iei de conflict de 
interese, va putea decide incetarca de plin drept �i cu cfoct imediat a prezentului contract. 
10.4. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, pcrsoanc fizice sau 
juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertclor depuse in cadrul 
apliciirii procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unci pcrioadc de eel pu\in 12 luni de la 
incheierea contractului, sub sanqiunea nulita\ii contractului rcspcctiv pcntru cauz.1 imorala. 

XI. RRCF:PTJR, TNSPRCTIT SI VRRTFICART
11.1. Achizitorul prin reprezentantul si/sau reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta si vcrifica modul de 
prestare a serviciilor pentru a stabili/verifica conformitatea acestora cu specificatiile cnumcrate/detaliate in 
propunerca financiara transrnisa de catre Prestator. 
11.2. Achizitorul are dreptul de a notilica imediat Prestatorului, in scris, orice plangere sau reclama\ie ce 
apare in tirnpul derularii contractului. 
ll.3. I.a primirea unei astfel de notificari, reclamatii sau sesi7.ari transmisa prin e-mail sau fax, in caz de
urgenta si telefonic, Prestatorul se angajeaza sa remedieze deficienta in termen de maxim 2 ore de la
sesizare si Iara costuri suplimentarc pcntru Achizitor.
11.4. Verificarile vor Ii efectuate i n  conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul avand
obliga\ia de a notifies Prestatorului identitatea repre7.entantilor siii imputemici\i pentru acest scop.

Xll. CLAUZE SPECIFlCE 
12.1. lncepere, tinalizare, intarzieri, sistare 
a. Prestatorul are obligatia de a inccpc cxccutarca contractului conform clauzelor prezentului contract si a
termelor stabilitate impreuna cu Achizitorul.
b. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta lermenul de prestare stabilit prin
contract, acesta are obligatia de a notifies acest lucru, in timp util Achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional.
c. ln afars. cs.zului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prcstarc, orice

intariziere in indcplinirca contractului da dreptul Achizitorului de a solicits penalitati Prcstatorului. 
12.2. Garantii 
a. Prestatorul raspunde direct fa\a de Achizitor pentru orice paguba produsa ca umrnre a executarii
necorespunzlitoare a serviciilor mcntionate in prezentul contract si detaliatc in ofe.rta financiara. Evaluarca
pagubelor se va face de catre Prestator si Achizitor prin reprezentantii lor legali, conform prevederilor
legate.
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XIII. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

13.1. Pentrn serviciile prestate, platile datorate de catre Achizitor Prestatornlui sunt preturile specificate la 
Cap. VII si declarate in ofcrta financiara (propunerea financiara), anexa la contract. 
13.2. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate se 
va efectua 10 condi!iile legislatiei achizitiilor, prin act aditional la prczcntul contract. 

XIV. MODIFICARI SI AMENDAMENTE

14.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarca clauzelor 
contractului, prin act adi\ional, in condi!iile prcvl\zutc de legisla\ia in vigoare, numai in cazul aparitiei unor 
circumstante care lezeaz.a interesele comerciale ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data 
inchcierii contractului. 
14.2. Partile contr<1ctante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a convenii, prin act aditional, 
adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii. 
14.3. In cazul in care Achizitorul constata ca, in mod direct sau indirect, prin subcontractare, Prestatorul 
aduce un prejudiciu de orice natura Achizitornlui, Achizitornl va notifica prejudiciul adus si isi rezerva 
dreptul de a inceta orice colahorare pentru viitor cu Prestatorul, inclusiv rezilierea de drept (pact comisoriu 
de gradul IV) a contractului existent. 
14.4. In cazul in care cxccutarca contractului de servicii este viciata de erori substantialc, ncrcgularita\i sau 
fraudli imputabile Prestatorului, Achizitorul poate si\ refuze electuarca pla\ilor sau poate proceda la 
recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregularitli\ilor sau fraudei. 
14.5 Prcstatoml �i tertii angrenati de acesta in executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract sunt in 
totalitate responsabili pentru eventualele viitiimiiri, daune, inconveniente �i/sau pierderi de orice fel 
provocate lor sau altor persoane in timpul sau ca um1are a prestiirii acestui contract sau ca unnare a oricarei 
ac\iuni sau inac\iuni a Prestatorului/tcrtilor angrcnati de el in implementarea contractului cc poate fi legatll 
direct sau indirect de acest contract. Aceastli raspundere a Prestatorului �i ter\ilor angrena\i de acesta 10 
executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract se extinde inclusiv asupra teriilor nenominaliza\i de 
Prestator. 
14.6 Prestatorul $i tcrtii angrcnati de acesta in executarea serviciilor ce fac obiectul acestui contract sunt 
singurii responsabili pentru accidentele de munca, bolile profesionale, afec\iunile de orice fel care pot 
interveni ca urmare a derullirii accstui contract. 

XV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

IS.I. fn cazul in care din vina sa cxclusiva Prestatorul nu i�i 1ndepline�te obliga\iile asumate prin contract, 
Achizitorul este indreptli\it de a deduce din prc\ul total al contractului ca penalitati un proccnt de 0, I %, 
pentru fiecare zi de intarziere din suma totala a contractului aforcnta scrviciilor neprcstatc pilnll la 
1ndeplinirca ctcctivll a obliga\iilor. 
15.2. In cazul in care Achizitorul nu i$i onoreaza obligafiile in termenul contractual convenit la Cap Vil, 
atunci acestuia ii revine obliga\ia de a plllti, ca penalita\i, o suma echivalentli cu o cota procentualli de 0, 1 % 
din plata neefectuata pentru fiecare zi foti\rzicrc, pana la indeplinirea efectiva a obliga\iilor dar nu mai putin 
deciit dobanda legala penalizatoare calculatli conform Legii nr. 77/2013, privind mllsurile pentru 
combaterea intilrzicrii in executarea obliga\iilor de platli a unor sume de bani rezultilnd din contracte 
incheiate intre profesioni�ti �i intre aCC$lia �i autoritll\i contractante 
15.3. Ncrcspcctarea obliga\iilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par\i in mod culpahil, 
dii dreptul plirtii lezate de a considcra contractul reziliat de drept �i de a pretinde plata de daune-interese. 
15.4. a) Achizitorul i�i rezervli dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 30 de zile 
de la apari\ia unor circumstan\e care nu au putut fi prcvllzutc la data incheierii contractului �i care conduc 
la moditic.arca clauzelor contractuale in aµ mlisulii incat indeplinirea acestuia ar fi contrarli interesului 
public. 
b) Achizitorul arc drcplul de a denunta unilateral prezentul contract �i in situatia in care nlocarea resurse.Ior 

financiare a fost sistalll.

XVI. SUBCONTRACTARE

16.l. Prestatorul are obliga\ia de a prezenta la incheicrca contractului de servicii toate celelalte contracte 
tncheiate cu suhcontractan\ii slii, dacli este cazul. 
16.2. Lista suhconlractan\ilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la prczcntul 
contract. 
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16.3. Prestatorul este pe deplin raspunziitor fa\ii de Achizitor de modul in care indcplinc}te contractul. 
16.4. Subcontractantul este pe deplin rlispunzlitor fa\ii de Prestator de modul in care i�i indepline$te partea 
sa din contract. 
16.5. Orice conven\ie prin care Prestatorul 1ncredin\eazii o parte din reali.zarea prezentului Contract de 
servicii catrc un tert cstc considcrata a fi un contract de subcontractare. 
16.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu �i-a indeplinit partea sa din 
contract sau �i-a indcplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pre(III 
contractului �i nu se va efectua decilt dupli notific.area achizitorului �i primirea aprobarii din partea acestuia. 
16.7. Orice schimbare a subcontractantului larli aprobarca prealabilii fa scris a Achizitorului sau orice 
incredintare a serviciilor de cMre subcontractant catre teJ1e parti va fi consideratli o incalcare a prczenn,lui 
contract de servicii. 
16.8. Accepn1I achizitorului privind schimbarca subcontractantului se va face in termen de 2 zile de la data 
primirii notificarii, motivand decizia sa 1n cazul respingerii aprobarii. 
16.9. Prestatorul nu are dreptul de a tnlocui subcontractanJii nominalizaJi in cazul in care inlocuirea 
acestora conduce la modificarea propunerii telmice sau financiarc, anexil la prezentul contract. 
16.10. Prestatorul are obliga\ia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu 
subcontractanJii desemna\i, in acelea�i condiJii in care el a semnat contractul cu achizitorul. 
16.11. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant �i Achi7.itor. 
16.12. Prestatorul va rlispunde pcntru actele �i faptclc subcontractan\ilor sai �i ale expeflilor, agen\ilor, 
salaria\ilor acestora, ca �i cum ar fi actele sau faptele prestatorului, ale expeflilor, agentilor sau salariatilor 
acestuia. Aprobarea de catre achi7.itor a subcontractarii oricarei pafli a prezentului contract sau a angajarii 
de catre prcstator a unor subcontractanti pentrn desfil�urarca serviciilor nu va elibera prestatorul de niciuna 
dintre obliga\iile sale din prezentul contract. 

XVII. ASOCIEREA

17.I. Fiecare dintre membrii asocierii i�i asuma obliga\iile pentru oferta comuna �i rlispunde conform
prevederilor prezentului contract.
17.2. Modificarea structurii asocierii dupii incheierea contractului se face numai cu acordul Achizitorului,
cu condi\ia de a nu modifica propunerea tehnica �i financiara pre7.entate la achiz.itie �i in conformitatc cu
legislatia in vigoare.
17.3. Membrii asocierii rlispund in cuantumul in care este intocmit contractul de asocicrc: in procentul
stabilit in contractul de asociere sau asociere cu drepturi �i obliga\ii egale, dupa caz.

XVIII. CESIUNEA

18.1. Prestatorul are obliga\ia de a nu transfcra total sau parjial obliga\iilc sale asumatc prin contract, fiiri't 
sa ob\ina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului. 
18.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilil'.ite privind obliga\iile asumate prin contract. 

XIX. INCETAREA CONTRACTULUI

19.I. Prezentul contract inceteazii de plin drept, Iara a fi necesara interven\ia vreunei instan\e judecatore�ti,
in ca7.ul cand oricare dintre paf\i:

a) parjile convin de comun acord incetarea contractului contract prin semnarea unui act aditional;
b) la expirarea duratei contractului contract;
c) prin reziliere, in condi\iilc clauzclor din prczcntul contract, in cazul fa care una din par!i nu t�i

executa sau executa necorespunziitor obligatiile contractuale; 
d) in cazul dizolvlirii, lichidlirii, falimentului, retragerii autoriza\iei de funqionare a prestatorului;
e) prin dcnuntare unilateralii in condi\iile previizute la art.222 alin. (2) �i art.223 alin. (I) din Lcgca

98/2016 privind achizi!iile publice; 
f. cesioneaza drepturile $i obligatiile sale. previlzute 1n prezentul contract. fllra a avea acordul

celeilalte plirJi; 
g. i�i incalcli oricare dintre obliga\iile sale dupa cc a fost avertizata de ciitre cealalta parte ca o noua

incalcare a tor va atrage rezilierea contractului. 
19.2. Suplimentar fata de cauzele de incetare definite anterior, Achizitorul poate rezilia prezentul contract 
de prestarc scrvicii cu cfcctc dcplinc (de jure) dupa acordarea unui preaviz de 2 zilc Prcstatorului, fara 
nece.sitatea unei alte fonnalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instanie de judecata, in oricare 
dintre situatiile um1atoare, dara ne limitandu-se la acestea: 
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a. Prestatorul nu fumizeaza si nu asigura prestarea serviciilor confo1m cu prevcderile pre7.entului
contract; 

b. Prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de eel mull I zi, notificarii/comunicarii emise de
catre Prestator care ii solicita remedierea executarii necorespun.zatoare sau neexecutarii obligatiilor din 
prezentul contract care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a obiectului 
contractului; 

c. Prestatorul a fost condamnat. pcntru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva; 

d. Prestatornl se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul o poate justi/ica; 

e. are Joe orice rnodificarc organi:aitionala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Prestatornlui, cu exceptia situatici in care asemenea modificari sunt 
inregistrate intru-un act aditional la prezentul contract; 

f. aparitia oricarei altc incapacitati legale care sa impicdice executarea prezentului contract;
g. Prestatorul nu poate furniza garantiilc/documentele/avizele/autorizatiile/etc solicitate de catre

Achizitor. 
19.3. in unna unui preaviz de 2 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rczilia contractul daca 
Achizitornl: 

a) nu isi indepline�te obligatia de plata catre Prestator a sumelor datorate acestuia 111 baza oriciirei
certiliciiri din partea Achizitornlui, dup� cxpirarea tennenului limita prcvazut in prezentul contract; 

b) suspendii derularca scrviciilor sau a oricarei parti a accstora pentru mai mult de 20 de zile pentru
motive nespecificate 7n contract sau independcnte de culpa Prestatorului; 
19.4. Rezilierea nu va afecta niciun alt drcpl al Achizitorului sau al Prestatorului dobandit anterior acesteia 
7n temeiul contracn1lui. 
19.S. In situa1ia rezilierii din cauza neexecutarii/cxecutiirii parJiale de ciitre Prcstator a obligatiilor
contractuale, acesta va datora achizitornlui daune-interese cu titlu de clauza penalii 1n cuantum egal cu
valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
19.6. in situatia in care executarea parJiala a obliga\iilor contractuale face imposibila realizarca obiectului
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost reccptionata u parte din contract conform dispozi\iilor
legale, Prestatorul va datora achizitorului daunc-intcrese cu titlu de clauzii penala in cuantum egal cu
intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
19.7. Partea care invocli 1ncetarea pre7.entului contract arc obliga\ia sll nolifice celeilalte parti cauza de
1ncetare a lui cu minim 24 ore inainte de data la care aceasta urmeaza sii-�i produca efectele.
10.8. Rezilierea prezcntului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadcnte fotre pa,rile
contractantc.
19.9. Partilc sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezenlului contract.
Partea care no �i-a executat obliga\iile va fi considerata in intarzicrc cu privire la executarea obligatiilor
sale imediat dupli expirarea termenului contractual corcspunz.1lor tndeplinirii fieclirei obliga\ii stabilitc in
contract, 7n confonnitate cu art. 1523 $i urmatoarele din Codul Civil.
19.10. Achizitontl i$i rezervi\ dreplul de a denun\a unilateral prezentul contract, in eel mull 15 zile de la
emiterea unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul 7n care fumizorul se regiise$te intr-una
dintre situatiile de excludcrc $ilsau de la apari\ia unor circumstan\e care nu au pun,t fi prcvazute la  data
incheicrii contractului, sub condi\ia notiliciirii Prestatorului tn scris.

XX. FORTA MAJORA

20.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspundc de neexcutarea la lern,en sau/si de executarea in mod 
necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prczentului contract, daca 
nccxecularea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa 
cum este definita de lege. 

20.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notificc cclcilaltc parti, in termen de maximum 24 de 
ore producerea evenimcntului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintclor lui. 
20.3. Daca in termen de 48 de ore de la producere, evenimentul rcspectiv nu inceteaza, partile au dreptul 
sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract tara ca vreuna dintre elc sa pretinda daune
interese. 
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XXI.LITIGll
21.1. Pariile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatca prezcntului contract sau rezuhate din
interpretare.a, executarea ori 1'ncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilli de reprezentan\ii lor.
21.2. in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, paflile sc vor adresa de
instantelor competente.

XXII. DREPTURI DE PROPRIETATe lNTELECTUALA
22.1. Prcstatoml nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract �i nu
va face referire la acesle servicii In cursul prcstl\rii altor servicii pcntru tcr\i �i nu va divulga nicio
informa\ie fumizata de achizilor, Iara acordul scris prealabil al acestuia.
22.2. Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor �i alte drepturi de proprietate intelectuala sau
industriala rezultate exclusiv din prestarea serviciil<>r fac <>biectul dreptului de prnprietate al Achizitorului.

xxm. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 
23.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea prevederilor prezentului contract si a infom,atiilor 
primite pe parcursul derularii contractului, atat pe perioada derularii, cat si ulterior incetarii acestuia. In 
cazul in care prin nerespectarca clauzei de confidentialitate de catre oricare dintre parti, se produce un 
prejudiciu celeilalte parti, partea in culpa va putea Ii obligata la plata de daunc interese, in cunatum egal cu 
valoarea prejudiciului creat. 

XXIV. CLAUZE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL
24. 1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiilc mentionate in acesta
se realizeaza cu respectarea tennenelor si procedurilor prevazute de Lcgca nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de intcrcs public.
24.2. Partile declara ca sunt de acord cu prelucrarea, stocarea si utilizarea datelor ce au caracter personal
din cuprinsul prezentului contrnct conform Rcgulamcntului (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i al
Consiliului privind protec1ia persoanelor fizice in ceea ce prive�te prelucrarea datelor ee au caracter
personal �i privind libcra circula!ie a acestor date 1'n sensul initierii �i derularii de raporturi juridice intre
ac-estea inclusiv 'in vcdcrea imbuntatii\irii modului de comunicare prin intennediul po�tei electron ice, pentru
comunicarea operativii �i elicientll a infonnatiilor necesare.
24.3. Paqile contractante se obliga sa respecte si sa aplice intocmai prevederilc legale privind prelucrarca
datelor ce au caracter personal, a Regulamentul UE 2016/679 ("GDPR") pe toata durata derularii acestuia
inclusiv cu privire la persoanele desemnate de Parti.

XXV. LIMBA CARE GUVERNEAZA. CONTRACTUL
25.1 Limba care guvcmcaza contractul este limba romanii.

XXVI. NOTIFICARJ
26.1. Jn acceptiunea partilor c<>ntractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va Ii transrnisa la adresa/sediul prevazut in partca introductiva a prezentului
contract.
26.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu
confinnare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mcntionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
26.3. IJaca notificarea se lrimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a
fost cxpcdiata.
26.4. Notilicarilc vcrbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunl confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalilatile prevazutc la alineatele precedente.

XXVII. LEGEA APLICABILA. CONTRACTULUI
27.l Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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XXVITJ. CLAUZE FINALE 
28.1. Modificarca prczennrlui contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
28.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbal adintre acestea, 
anterioara sau ulterioara inchcicrii Jui. 
28.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile )or, nccxercitarea de partea care sutera vreun prejudiciu a 
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatici respective nu inseamna ca 
ace.asta a renuntat la accst drept . 
28.4. Prcvederile prezentuilui contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil. 
28.5. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in accsta 
sc realizeaza cu respectarea termenelor si proccdurilor prevazute de Legea nr. 544/200 I privind libcrul 
acces la infonnatiile de interes public 
28.6. Prezenn1l contract a fost incheiat intr-un numar de doua cxcmplare, ambele cu valoarc de original, 
cate unul pentru fiecare parte, astazi, 02.04.2019, data semnarii Jui. 

ACHIZITOR PRESTATOR 

crecrf--CENTRUL DE CREATIE, ARTA Sl S.C. FIVES INTERNAl'IONAL S.R.L
S.R.L.TRADITIE AL MUNICIPIU UI BUCURESTI 

' 
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