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Nr. 23672/05/07/2022  

 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

Denumirea contractului: Contract de servicii organizare evenimente „Tășnadul Estival” 

1.  Autoritatea contractantă: Oraș Tășnad - Subunitate, cu sediul în localitatea Tășnad, str. 

Lăcrămioarelor, nr. 35, telefon/fax 0261-825701, 0261 – 827223, cod fiscal RO14188207. 

 

2.   Procedura de atribuire aplicată: „procedură proprie conform normelor interne aprobate în 

baza art. ART. 111 din L 98/2016, alin 1 din Legea 98/2016”. 

 

3. Sursa de finanțare a contractului : bugetul local 

 

4. Codul de clasificare CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente 

 

5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 

5.1 Documente de calificare: 

  I. Situația personală a ofertantului 

- certificat constatator emis de ORC,  

- În vederea evitării conflictului de interese așa cum este defintit în art 58-63 din Legea nr. 98/2016 

autoritatea contractantă arată că persoanele cu funcții de decizie care sunt implicate în desfășurarea 

procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acestuia, în mod direct sau indirect sunt: 

Primar – Farcău Adrian – Dănuț 

Viceprimar – Snelenpeger Carol – Nicolae 

Consilier local - Kiskasza Barna-Balazs 

Consilier local – Merk Vasile 

Consilier local – Ghiurcuța Nicolae 

Consilier local – Aciu Bianca-Gabriela - Codruța 

Consilier local – Gigan Boldan Lavinia Livia 

Consilier local – Costea Teofil 

Consilier local – Maier Călin Daniel Vasile 

Consilier local – Mitrașca Vasile 

Consilier local – Ruff Sofia 

Consilier local – Moisa Antonel-Adrian 

Consilier local – Schonberg Arnold 

Consilier local – Șimonca Gheorghe 

Consilier local – Vinkler Toma-Vasile 

Consilier local – Zsido Lorant-Gabor 

Secretar oraș– Buta Sergiu-Ionel 

Contabil Șef - Oşan Adriana-Simona 

Responsabil achiziții – Petrușe Diana 

Se va prezenta o declarație pe propria răspundere că au luat act de prevederile art. 60 din Legea nr. 

98/2016. 
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 5.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

5.2.1 Operatorii economici (lider de asociație/asociat/ofertant/subcontractant/terț susținător) ce depun 

oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, să reiasă că 

operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a 

constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională/este autorizat de a realiza activitățile care 

fac obiectul contractului. 

Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea declarației, 

respectiv certificat constator emis de ORC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente 

emise în țara de rezidență. 

Certificatul constatator se prezintă în copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul, eliberat de 

ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului 

trebuie să aibă corespondent în codul CAEN autorizat din certificatul emis de ONRC sau de 

organismul la care operatorul economic este înregistrat. Informațiile cuprinse în certificatul constatator 

trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. 

   

5.3. Propunerea tehnică: 

5.3. Ofertanții trebuie să prezinte o descriere amănunțită a modalității de prestare a serviciului, prin 

care să răspundă la cerințele din caietul de sarcini.   

  

  5.4. Propunerea financiară: 

5.4. Formularul de ofertă - se va face în lei evidenţiindu-se distinct valoarea taxei pe valoarea adăugată 

(TVA). Formularul de ofertă va conține oferta globală pentru organizarea evenimentului „Tășnadul 

estival 2022”. Formularul de ofertă va fi  însoțit de un formular privind detalierea costurilor, în care 

vor fi cuprinse ofertele pentru activitățile principale organizate în cadrul evenimentului „Tășnadul 

Estival 2022”. 

Prețul rămâne ferm pe toata durata de îndeplinirea a contractului. 

 

6. Prezentarea ofertei: 

Ofertele vor fi prezentate la sediul autorității contractante mai sus arătate, închise într-un plic pe care 

se va trece mențiunea ofertă organizare eveniment „Tășnadul Estival” și vor cuprinde documentele 

solicitate prin prezenta invitație. Toate documentele prezentate vor  fi elaborate într-un exemplar 

original, în limba română. Totodată se va trece pe plic mențiunea a nu se deschide până la data de 

12.07.2021 orele 10 

Acest plic va conție un plic in care vor fi prezentate: 

- Documentele de calificare solicitate prin prezenta invitație 

- Propunerea tehnică 

- Propunerea financiară 

 

7. Valoarea estimata:  414.900 lei fără TVA 

 

8.  Termenul de depunere a ofertei si adresa: 

8.1. Termenul de depunere a ofertei:  data  12.07.2021 orele 10 

8.2. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Primăria Oraș Tășnad, cu sediul în localitatea 

Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr.35 

8.3 Limba de redactare a ofertei: Limba română. 

9. Perioada pentru care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 10 zile de la data 

depunerii ofertei.  

10. Criterul de adjudecare: prețul cel mai scăzut.  
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Alăturat  prezentei invitații  vă punem la dispoziție urmatoarele documente: 

1. Caietul de sarcini.  

2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese 

3. Draftul de contract 

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0261- 825701, persoana de contact 

Petrușe Diana, responsabil achiziții, Chiș Anca, inspector de specialitate. 

                         

 

                                                                                                                  

Cu stimă, 

 

Primar, 

Oraș Tășnad 

DR. Farcău Adrian Dănuț 
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Formularul nr. 1 

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 58-63 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice (evitarea conflictului de interese) 

 

Subsemnatul ____________, reprezentant imputernicit al ____________________________ 

(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic/ ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert 

sustinator) la procedura de achizitie având ca obiect: 

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

................................................................................................................... cod CPV: 

………………………………………………………………………………….., organizată de UAT Tasnad 

cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 si componența listei cu persoanele ce dețin funcții 

de decizie in cadrul autorității contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea 

procedurii de atribuire, respectiv: 

Farcău Adrian Dănuț -primar,  

Snelenpeger Carol-Nicolae -viceprimar,  

Buta Sergiu Ionel -secretar,  

Oșan Adriana Simona -contabil șef,  

Petrușe Diana Maria – consilier achiziții publice 

Consilieri locali: Kiskasza Barna Balazs, Ghiurcuța Nicolae, Aciu Bianca Gabriela Codruța, Gigan 

Boldan Livia, Costea Teofil, Maier Calin Daniel Vasile, Merk Vasile, Mitrașca Vasile, Ruff Sofia, 

Moisa Antonel Adrian, Schonberg Arnold, Șimonca Gheorghe, Vinkler Toma Vasile, Zsido Lorant 

Gabor,   

Reprezentant firma servicii conexe achizițiilor - Losonczi Attila, Jeler Beksi Cristina Timea 

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile 

aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului     

  _____ 

Numele  şi prenumele semnatarului   _____ 

Data               _____ 
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Operator economic 

………………………….. 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre, Oras Tasnad - Subunitate 

 

Domnilor, 

1. Examinand invitația la ofertare si documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

___________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 

documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile: 

.............................................................................., clasificate conform CPV: : ......................................... 

in urmatoarele conditii:  pentru suma de ________________________ lei, la care se adauga taxa pe 

valoare adaugata in valoare de _________________ lei, valoare totala. 

 

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 10 zile, respectiv pana la data de 

___________ (durata in litere si in cifre) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata 

oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract 

angajant intre noi. 

4. Alaturi de oferta de baza:  

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in 

mod clar ,,alternativa”;       

|_|  nu depunem oferta alternativa. 

 (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

6. Intelegem 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 _____________________, autorizat sa semnez oferta pentru si 

         (semnatura) 

in numele ____________________________________. 

                                    (denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

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

(semnatura autorizata) 
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Contract de servicii sociale şi al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 din L 

98/2016 

Cf. art. 68 alin 1, lit h si art 111, alin 1 din L 98/2016 

nr. ........................ 

 

 

1. Părţile contractante 

 Prezentul contract de achiziții de servicii s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice și cele din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului 

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, între: 

 

  ORAŞ TĂŞNAD cu sediul în Tăşnad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, telefon/fax: 

0261825701/0261827223, cod fiscal RO 14188207, având cont deschis la Trezoreria Tăşnad, nr. 

…………………………………………, reprezentată prin domnul Dr. Farcău Adrian Dănuț, având 

funcţia de Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

 

şi  

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

..............................în calitate de prestator, pe de altă parte 

 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c.  preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;  

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 

anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu 

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 

respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, 

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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; 

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 

h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.  

i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al 

Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 

angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea 

aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul 

prestatorului.   
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j. despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este acordată 

de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii 

prejudiciate în urma încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte.  

k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind 

plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a 

obligaţiilor din contract; 

 

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul 

feminin şi viceversa acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract . 

 

 

CLAUZE GENERALE 

 

4. Obiectul contractului   

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii organizare evenimente pentru „Tășnadul Estival”2022, 

CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente, 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.  

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 

..................lei cu TVA, TVA ...............lei, din care: 

Valoarea totală pentru aceste servicii este de ...........lei cu  TVA. 

 

6. Durata contractului 

6.1 Durata contractului este de la semnarea acestuia de către ambele părți până la data de 29.08.2021 

6.2. Contractul nu va fi considerat terminat până când părţile nu şi-au îndeplinit toate obligaţiile 

asumate prin contract, dar nu mai târziu de data precizată la pct. 6.1. 

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte de la data îndeplinirii de către ambele parţi 

contractante a obligaţiilor care le revin conform contractului. 

 

7. Executarea contractului  

 7.1 - Executarea contractului începe după semnarea contractului de către ambele părţi. 

 

8. Documentele contractului 

 8.1. Documentele contractului sunt: 

- referatul de necesitate. 

- caietul de sarcini. 

- oferta de pret. 

8.2.  În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 

prevederile caietului de sarcini. 
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9. Obligaţiile prestatorului 

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate  în oferta 

tehnică, şi în conformitate cu graficul de prestare prezentată în caietul de sarcini, anexă la contract.  

9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu perioada de prestare prevăzută în 

contract. 

9.3 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, 

cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora se poate deduce în mod 

rezonabil din contract.   

9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor în conformitate cu perioada de 

prestare convenită. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de 

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.  

9.5. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare 

la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element 

al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la 

necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine 

achizitorului. 

9.6 – Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără 

aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu 

obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.  

9.7.  Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia 

muncii  şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu 

privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, 

eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.  

9.8. Prestatorul va prezenta situațiile de lucrări/serviciile prestate conform prezentului contract. 

9.9.Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se 

va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi 

salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. 

Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice 

încălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, 

inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

9.10. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste 

persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului de Servicii. Persoana 

desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a 

reprezenta şi angaja contractual asocierea. 

9.11. Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului  va fi 

considerată o încălcare a prezentului contractului de prestări servicii. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea 

facturii de către acesta.  

10.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de 

reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul 

onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în 7 zile. 

10.3 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.  
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11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu 0,05 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea 

efectivă a obligaţiilor.  

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,05 %  

din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

11.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate 

să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură 

judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data 

scadenţei obligaţiilor neefectuate.  

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile 

Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia 

că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea 

din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

12. Garanţia de bună execuţie a contractului - nu este cazul 

 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe serviciile după semnarea contractului de către ambele 

părţi. 

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;  

13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută 

a fi terminată într-o perioadă stabilită în perioada contractului, trebuie finalizate în termenul convenit 

de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

(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 de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a 

acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.  

13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă perioada de prestare, acesta 

are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare la data încheierii acestuia. 

13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului, 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

14. Recepţie şi verificări 
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14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din contract.  

14.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi 

ora stabilită pentru verificare.  

14.3.- Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru acest scop. 

14.4.-Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea 

verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta 

rezultatele ca fiind corecte. 

14.5. - Operaţiunile recepţiei implică:  

-  identificarea serviciilor prestate;  

- verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din contract;  

- constatarea eventualelor deficienţe; 

14.6.- Operaţiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către 

achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul refuză să semneze 

raportul, se menţionează acest fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului în cel mult 7 

zile de la data întocmirii. 

14.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  5 zile de la data luării 

la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 14.6. 

14.8.- Raportul de activitate 

 a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor 

deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 

 

15. Ajustarea preţului contractului 

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

 

16. Amendamente  

16.1 - 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 prezentului 

contract. 

16.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act 

adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.  

 

17. Cesiunea  

17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul 

contract. 

17.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea contraprestaţiei serviciilor prestate, în 

condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil. 

 

18. Încetarea contractului 

18.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen de 30 de zile de la semnarea 

contractului de către ambele părţi, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză. 

18.2 Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă  60 

de zile de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei 

formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată. 

 

19. Soluţionarea litigiilor 
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19.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune 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 prezentului contract. 

19.2 - Dacă, după 14 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.  

 

20. Limba care guvernează contractul 

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 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, telegramă, telex, 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. 

22.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi 

reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de 

Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 

subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi 

şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau 

contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

Părţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în 2 exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte.     

 

         

          Achizitor,        Prestator, 

 ORAŞ TĂŞNAD - SUBUNITATE                              ..................................................... 

 


