PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA
905600, Str .Decebal, nr.35,
tel 0241/820800, fax 0241/810619
e-mail: office@primaria-medgidia.ro
www.primaria-medgidia.ro

Contract prestari servicii
Nr._______/___________

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. 395/02.06.2016 – Normele metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
98/2016, care se completează cu normele din Codul Civil s-a încheiat prezentul contract de servicii, între :

Cap. 1. Părţi contractante
MUNICIPIUL MEDGIDIA, prin primar Valentin Vrabie, cu sediul in Medgidia, str. Decebal, nr. 35,
telefon/fax 0241/820.800, 0241/810.619, cod fiscal 4301456, cont nr. RO43TREZ2325006XXX000032, deschis
la Trezoreria Medgidia, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
_____________________. cu sediul social în ________, str.__________, Nr._____, Bloc ____________, Sc.______,
Etaj __________, Ap.____________, CIF RO______________, J_________________-si cont nr.
_________________, deschis la ____________, reprezentata prin Administrator- ____________, numită în
continuare Prestator, pe de altă parte.

Cap. 2. Definiţii
Art. 1.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul
sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite 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) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în
propunerea tehnică;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora,
care nu putea fi prevăzut în 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, embargo, 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.
Cap. 3. Interpretare
Art. 3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Art. 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
Art. 3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Cap. 4. Obiectul contractului
Art. 4.1. Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de organizare a unei editii a Festivalului de jocuri si
reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity, lot 2- -Reconstituiri istorice,
cod proiect RO-BG 423, cod CPV 79952100-3.
Art. 4.2. Prestatorul va presta urmatoarele servicii conform obligatiilor asumate prin prezentul contract constand
in:
• Serviciile minime obligatorii aferente organizării vor fi: asigurarea participării artiștilor
(actorilor), conform cerințelor din caietul de sarcini, asigurarea amenajării locațiilor de
desfășurare a taberelor,
• Pentru susținerea prestațiilor artistice constând în reconstituiri istorice, prestatorul va asigura
logistica necesara în activitățile enumerate mai sus în conformitate cu programul festivalului.
• În toate cazurile prestatorul va asigura transportul, cazarea, mesele și prestația participanților
(pentru toți reprezentanții participanți în calitate de actori la eveniment), pe cheltuiala sa
exclusivă, precum și orice alte servicii, care nu sunt prevăzute, dar care reiese pe parcurs că sunt
necesare pentru buna desfășurare a evenimentului.
Art. 4.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
Cap. 5. Pretul contractului
Art.5.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit în prezentul contract de .....................lei
fara TVA lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ................lei convenit pentru serviciile prestate.
Art. 5.2. Plata aferenta serviciilor prestate se poate face si prin avans de maxim 30% din valoarea contractanta,
la solicitarea prestatorului.

Cap.6. Durata contractului
Art. 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de achiziţie publică şi se încheie in luna
septembrie 2021.
Art. 6.2. In eventualitatea in care evenimentul nu se poate organiza din cauza conditiilor pandemice COVID-19,
acesta va fi reprogramat pentru o data ulterioara, nu mai tarziu de 30.06.2022, fara a implica costuri financiare
aditionale sau penalitati in sarcina achizitorului.
Art. 6.3. Termenul poate fi prelungit, cu acordul ambelor părţi, fără modificarea preţului contractului, pentru
toată perioada prestarii serviciilor , prin semnarea unui act aditional.
Art. 6.4. Prezentul contract expira şi incetează să producă efecte la data la care ambele parti şi-au indeplinit
obligaţiile reciproce ce decurg din prezentul contract.

Cap.7. Executarea contractului
Art. 7.1. Executarea contractului incepe de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Cap. 8. Documentele contractului
Art. 8.1. Documentele contractului care fac parte integranta din contract sunt:
- caiet de sarcini;
- oferta financiara si tehnica
- acte aditionale la contract, daca este cazul.

Cap.9 Codul de conduita
Art. 9.1 Prestatorul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să
facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi
să participe în orice activităţi care sunt în conflict
Art. 9.2 Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în
care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de
acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi,
nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio
informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract.
Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate si
au luat la cunostiinta, ca urmare a serviciilor prestate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.
Art. 9.3 Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice,
culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
Art. 9.4 Când Prestatorul sau oricare din angajatii săi, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori
sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul
de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau
orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu
prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului
contract conform prevederilor capitolului – Modalitati de incetare a contractului, fără a aduce atingere niciunui
drept anterior dobândit de Prestator.

Cap 10. Conflictul de interese
Art.10.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi
remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului
egal pentru toţi operatorii economici in conformitate si cu respectarea prevederilor art. 58-63–Reguli de evitare a
conflictului de interese- Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Art.10.2 Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii
din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese.
Prestatorul va înlocui, în 2 zile lucratoare şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al
personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu care se regăseşte într-o
astfel de situaţie. Personalul înlocuit va avea aceeasi calificare și experienta similara cu personalul aflat în
conflict de interese.
Art.10.3 Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a
personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care Prestatorul
nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce ia fost cauzat ca urmarea situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect
imediat a prezentului contract, în condiţiile prevăzute la articolul Modalitati de incetare a contractului.

Cap. 11. Obligaţiile prestatorului
Art.11.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, care constau in:
•

•
•

Serviciile minime obligatorii aferente organizării vor fi: asigurarea participării artiștilor
(actorilor), conform cerințelor din caietul de sarcini, asigurarea amenajării locațiilor de
desfășurare a taberelor,
Pentru susținerea prestațiilor artistice constând în reconstituiri istorice, prestatorul va asigura
logistica necesara în activitățile enumerate mai sus în conformitate cu programul festivalului.
În toate cazurile prestatorul va asigura transportul, cazarea, mesele și prestația participanților
(pentru toți reprezentanții participanți în calitate de actori la eveniment), pe cheltuiala sa
exclusivă, precum și orice alte servicii, care nu sunt prevăzute, dar care reiese pe parcurs că sunt
necesare pentru buna desfășurare a evenimentului.

Art.11.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile, care fac obiectul prezentului contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenita angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea tehnica si financiara si cu
prevederile din caietul de sarcini .
Art.11.3 Prestatorul se obliga sa asigure 200 de reenactori, reprezentanți ai asociațiilor de reconstituire istorică,
echipamentul gladiatorilor, combatanților, costumațiile tuturor participantilor implicați, precum și echipamentul
conex : arme, armuri, armament, de către prestator.
Art. 11.4. Prestatorul se obliga sa asigure asigurarea amenajării locațiilor de desfășurare a taberelor.
Art. 11.5. Prestatorul se obliga sa asigure transportul, cazarea, masa si prestatia participantilor (pentru toti
reprezentantii, participanti in calitate de actori la eveniment), pe cheltuiala sa exclusiva, precum si orice alte
servicii, care nu sunt prevazute, dar care reiese pe parcurs ca sunt necesare pentru buna desfasurare a
evenimentului.
Art.11.6. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada convenita
(in ziele si intervalele orare stabilite in caietul de sarcini) in conformitate cu obligatiile asumate, conform
solicitarii de oferta de pret si conform ofertei.
Art.11.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare
convenit cu achizitorul, asa cum este descris in caietul de sarcini.
Art.11.8. Prestatorul este raspunzator de siguranta tuturor operatiunilor pe care le desfasoara si pentru metodele
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
Art. 11.9. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
Art.11.10. Prestatorul se obliga sa asigure confidentialitatea toturor informatiilor ce au fost folosite cu ocazia
incheierii si executarii prezentului contract, a documentelor ce fac obiectul corespondentei comerciale dintre
parti.
Art. 11.11. Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
-reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu serviciile achizitionate,
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Cap.12. Obligatiile achizitorului
Art.12.1. Achizitorul se obliga sa furnizeze informatiile necesare realizarii serviciilor comandate, in timp util, in
conditiile tehnice se de calitate necesare unei bune executii a serviciilor de catre Prestator.

Art.12.2 Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator pe parcursul derularii contractului pentru care
acesta din urma asigura serviciile ce fac obiectul prezentului contract in termen de 30 de zile de la acceptarea la
plata a facturii fiscale emisa in baza procesului verbal de prestari servicii, semnat de reprezentantii ambelor
parti.
Art.12.3. Achizitorul se obliga sa desemneze o persoana care va răspunde tuturor cerintelor prestatorului si va
pastra legatura permanent cu prestatorul in vederea indeplinirii obiectului contractului.
Cap. 13. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
Art. 13.1. 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 penalitati, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0,1%/zi intarziere din valoarea contractului ramas de executat.
Art. 13.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,1%/zi
intarziere din plata neefectuată.
Art. 13.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
Art. 13.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr.
85/2014 privind procedura insolvenţei, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la
acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Cap.14. Recepţia si calitatea serviciilor
Art.14.1. Prestatorul garanteaza Achizitorului cea mai buna executie a serviciilor la un nivel de calitate conform
cu standardele in domeniu, aplicabile la data deschiderii ofertelor.
Art.14.2. Serviciile care fac obiectul contractului trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ.
Art. 14.3. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din oferta, solicitarea de oferta, ce sunt considerate necesare indeplinirii contractului.
Art. 14.4. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate
cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea
persoanelor împuternicite pentru acest scop.
Art. 14.5. Se va intocmi un proces verbal de prestari servicii, semnat de părțile contractante, in care se va
consemna prestarea serviciilor si eventualele obiecțiuni ale achizitorului.
Art. 14.6. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, într-un termen rezonabil, în funcţie de
complexitatea modificărilor solicitate de către achizitor, din momentul notificării transmise prestatorului de către
achizitor.

Cap 15. Începere, întârzieri, finalizare
Art. 15.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnarii contractului de catre
ambele parti.
Art. 15.2. În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de
către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora,
atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
Art. 15.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare a serviciilor,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

Cap 16. Modalităţi de plata
Art.16.1. Plata aferenta serviciilor prestate se vor face către prestator pe parcursul delurarii contractului pentru
care acesta asigura serviciile ce fac obiectul prezentului contract in termen de 30 de zile de la accepterea la plata
a facturii fiscale de catre beneficiar emisa in proces verbal de prestari servicii, semnat de reprezentantii ambelor
parti, prin ordin de plata.

Cap 17. Actualizarea preţului contractului
Art.17.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se
va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.
Art. 17.2. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind modificarea de taxe si impozite. Modificarea se va materializa prin act aditional
in conditiile art.221 din Legea nr. 98/2016.
Cap 18. Amendamente/Circumstante
Art.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.
Art.18.2 Părţile garantează una celeilalte că prezentul contract dă naştere unor obligaţii valide, deplin opozabile
şi în nici un moment părţile nu au urmărit şi nici nu vor urmări să întreprindă demersuri în vederea limitării
obligaţiilor asumate, chiar şi în situaţia în care clauzele din care se nasc aceste obligaţii au caracter general.
Art.18.3 Obligaţiile ce revin fiecărei părţi în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a
nerespectării legislaţiei specifice.
Art.18.4 În sensul prezentului contract, prin "modificare de circumstanţe" se înţelege legiferarea, intrarea în
vigoare, republicarea, modificarea textului sau a interpretării, încetarea valabilităţii sau retragerea unei cerinţe
legale, faţă de cele în vigoare la data semnării prezentului contract. Aceasta include, fără a se limita la,
introducerea unui nou impozit sau a unei noi taxe, o schimbare a bazei de calcul sau a modului de aplicare a unui
impozit ori al unei taxe sau o schimbare a cuantumului oricăruia dintre impozitele sau taxele existente sau orice
alte asemenea modificări. Scopul prezentei clauze, nu are în vedere limitarea aplicabilităţii impreviziunii
conform Art. 1271 C.civil, ci urmăreşte stabilirea unui mecanism de adaptare agreat de părţi, pentru acele cazuri
de "modificare de circumstanţe" care nu se pot circumscrie cauzelor de impreviziune.
Art.18.5 Orice modificare a contractului care ar rezulta din modificarea de circumstanţe, se va face de comun
acord, printr-un act adiţional semnat de ambele părţi.

Cap.19. Suspendarea Contractului
Art. 19.1 În cazul în care prestarea Contractului este viciată de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea
acestuia.
Art. 19.2 În cazul în care frauda este imputabila prestatorului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să
refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea
fraudei.

Cap. 20 . Cesiunea
Art. 20.1 Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul
contract.
Art. 20.2 Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor executate, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
Art. 20.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni stabilita de comun acord
printr-un act aditional la prezentul contract.

Cap. 21. Forţa majoră
Art. 21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art. 21.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art. 21.3. 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.
Art. 21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Art. 21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
Cap. 22. Soluţionarea litigiilor
Art. 22.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
Art. 22.2 - Dacã, dupã 3 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc
sã rezolve în mod amiabil o divergențã contractualã, fiecare poate solicita ca disputa sã se soluționeze, pe calea
dreptului comun de cãtre instanțele judecãtoresti din România.
Art. 22.3 Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile
răspund conform prevederilor prezentului contract şi ale reglementărilor legale în vigoare;
Art. 22.4 Litigiile decurgând din încheierea, validitatea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului
contract, pot fi supuse spre soluţionare de către ambele părți în mod amiabil pentru acele situaţii care atrag
competenţa lor .
Art. 22.5 În toate situaţiile de divergenţă legate de încheierea, validitatea, interpretarea, executarea şi încetarea
prezentului contract, paragraful anterior nu împiedică părţile să-şi valorifice drepturile direct în faţa instanţelor
de judecată competente, conform normelor de procedură aplicabile.

Cap.23. Subcontractanti
Art.23.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu
subcontractantii, aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
Art.23.2. Subcontractarea nu afecteaza in niciun fel prezentul contract, Prestatorul fiind pe deplin raspunzator
fata de Achizitor pentru indeplinirea intocmai a contractului conform ofertei tehnice si financiare ce face parte
integranta din prezentul contract.
Art.23.3. Este interzisa subcontractarea integrala a contractului

Cap. 24. Modificarea Contractului de Servicii
Art.24.1 Modificările Contractului de Servicii, se vor face prin Act adiţional, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare la data încheierii acestuia. Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să
înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin 2 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a
Actului adiţional.
Art.24.2 Înaintea încheierii actului adiţional, achizitorul poate notifica Prestatorul despre forma şi natura
modificărilor. Pe cât posibil după primirea notificării, Prestatorul poate transmite o propunere scrisă ce conţine:
a) o descriere a serviciului care urmează să fie executat sau a măsurilor care urmează să fie luate ; şi
b) orice modificări necesare la programul de prestare sau cu privire la oricare din obligaţiile Prestatorului în
baza Contractului de Servicii;
Art. 24.3 Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma
unui act adiţional sau ordin administrativ, sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată
nulă şi neavenită.

Cap. 25. Suspendarea Contractului
Art.25.1 În cazul în care prestarea Contractului este viciată de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea
acestuia.
Art.25.2 În cazul în care frauda este imputabila prestatorului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să
refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea
fraudei.

Cap. 26. Incetarea si rezilierea contractului
Art.26.1 Prezentul contract de servicii înceteazã pe deplin drept la expirarea termenului pentru care s-a încheiat,
sau inainte de termenul stabilit printr-o notificare prealabila de catre partea interesata.
Art.26.2 Contractul poate fi reziliat în cazul în care, în mod culpabil, una din pãrti nu-și îndeplinește, total sau
partial, ori executã necorespunzãtor, obligațiile asumate prin semnarea contractului.
Art.24.3 Achizitorul poate rezilia Contractul de servicii cu efecte depline dupã acordarea unui preaviz de 15 zile
prestatorului, fãrã necesitatea unei alte formalitãți si fãrã intervenția vreunei autoritãți sau instanțe de judecatã, în
oricare dintre situațiile urmãtoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) prestatorul nu presteaza serviciile, în conformitate cu obligațiile asumate prin oferta sa;
b) prestatorul cesioneazã Contractul de prestari servicii sau subcontracteazã fãrã a avea acordul scris al
Achizitorului;
c) prestatorul a intrat in faliment ca urmare a unei hotariri pronuntate de judecatorul sindic ;
d) prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legãturã cu exercitarea profesiei printr-o hotãrâre
judecãtoreascã definitivã;
e) prestatorul se aflã în culpã profesionalã gravã pentru care exista o hotarire definitiva a unei instante
judecatoresti de condamnare a operatorului economic;
f) împotriva prestatorului a fost pronuntatã o hotãrâre definitiva cu privire la fraudã, corupție, implicarea într-o
organizație criminalã sau orice altã activitate ilegalã în dauna intereselor autoritatii contractante ;
g) are loc orice modificare organizaționalã care implicã o schimbare cu privire la personalitatea juridicã, natura
sau controlul prestatorul, cu excepția situatiei în care asemenea modificãri sunt înregistrate într-un act adițional
la prezentul contract;
h) aparitia oricãrei alte incapacitãti legale stabilite definitiv hotarire definitiva a unei instante judecatoresti care
sã împiedice executarea prezentului contract;
i) Rãspunderea prestatorului pentru întârzieri în prestarea contractului înceteazã imediat când Achizitorul
reziliazã contractele fãrã a afecta rãspunderea deja materializatã.
Art.26.4 De îndatã ce va fi posibil dupã momentul rezilierii, autoritatea contractanta va certifica valoarea
prestatiilor executate și toate sumele cuvenite prestatorului la data rezilierii.

Cap.26. Limba care guvernează contractul
Art. 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Cap. 27. Comunicări
Art. 27.1. (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.
Art. 27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

Cap. 28. Legea aplicabilă contractului
Art.28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Cap 29. Dispozitii finale
Art.27.1 Persoana responsabila de derularea contractului de Servicii de organizare a unei editii a Festivalului
de jocuri si reconstituiri istorice pentru implementarea proiectului “Culture in Eternity, lot 2- Reconstituiri istorice, cod proiect RO-BG 423, cod CPV 79952100-3, este ____________________________.
Art.27.2 Prezentul contract a fost încheiat azi ........................... în doua exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,
Municipiul Medgidia
Primar,
__________________

PRESTATOR,
_____________________________
ADMINISTRATOR ,
_________________

