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MueulJudetrean de bbrh Bngor
Str. Nicolae Bilcescu nr.67, Bragov
Telefon / Fax: 02681472,350
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www.brasovistorie.ro

ANUNT - tNVtTATtE DE PARTTCTPARE

La procedura de atribuire a contractelor de achizilie publicS pentru: servicii de
promovarein mediulonline a proiedului"Olimpia- MuzeutSportuluigiTurismului Montan"
implementat de MuzeulJudelean de lstorie Bragov.

MUZEUL JUDETEAN de ISTORIE BRASOV inviti ofertanlii al ciror obiect de activitate
corespunde cerintelor, si depun5 oferta in scopul atribuirii contractelor de achizilie publici
pentru: Servicii de promovare in mediul online a proiectului "Olimpia- Muzeul Sportului gi

Turismului Montan" , implementat de MuzeulJudefean de tstorie Bragov.

Denumirea: MUZEUT JUDETEAN de tSTORtE BRASOV
1. Cod unic de inregistrare: 4384303.
2. Sediul: Bragov, str. Nicolae Bdlcescu nr.67
3. Telefon/fax: 026847 2350.
4. Pagina de internet: www.brasovistorie.ro.
5. Procedura de atribuire: achizifie directi.
6. Sursa de finan[are a contractului: fonduri norvegiene nerambursabile.
7. Obiectul contractului: Servicii de promovare in mediul online.
8. Durata contractualS: 5 luni de la data semnirii contractului.
9. Cod CPV 79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2).
10. lnformalii gi clarificiri: ofertantii interesali pot si acceseze site-ul https://e-licitatie.rol

la rubrica Publicitate Anunturi. denumire Servicii de promovare in mediul online a
proiectului "Olimpia- Muzeul Sportului giTurismului Montan" , implementat de Muzeul
Judelean de lstorie Bragov, pentru descircarea Caietului de sarcini gi lnvitatiei de
participare, model de contract.

11. Data limiti pentru depunerea ofertei: L6.O3.202L, ora 10, postati pe site-ul: https://e-
licitatie.ro/ la rubrica proceduri-cumpdrari directe-catalog de produse/servicii/lucriri
sub denumirea: "servicii de promovare in mediul online a proiectului "Olimpia- Muzeul
Sportului si Turismului Montan".

12. Data, ora 9i locul deschiderii ofertelor: 16.03.2021, ora 13.00, la sediul entitSfii
contractante.

13. Valoarea estimati a achiziliei: 2O!6,8L leifara TVA.

14. Prelul va fi exprimat in lei fara TVA.

15. Moneda in care se transmite oferta de pre!: lei firi TVA.
16. Limba in care se redacteazi oferta: limba romSni.
17. ModalitS|i de plat5: decontarea serviciului se va face pe baza facturii insoliti

obligatoriu de procesul verbal de receplie intocmit firE obiecliuni gi de situaliile
de plati emise de prestator. Plata se va efectua dupi inregistrarea facturii la
Beneficiar, in termen de 15 zile.

18. Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 90 de zile de la termenul limit5 de
primire a ofertelor.



19. Ofertantul trebuie sd aibi posibilitatea si presteze serviciul ofertat, conform cerinlelor
caietului de sarcini.

20. Oferta financiari va include toate costurile aferente indeplinirii serviciului. Oferta de
pre! va include toate cheltuielile ofertantului.

21. Achizilia se va realiza prin catalogul electronic de achizilii directe din SICAP. Criteriul de
atribuire- pretul cel maiscizut.

22. Legislatie aplicabilS:
a) Legea 98/20t6 privind achiziliile publice.
b) HG 395/2OLG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizilii publice/acordului cadru din Legea
98l2OL6 privind achiziliile publice.
c) Legea nr.7OO/2OL5 privind remediile gi ciile de atac in materie de atribuire a

contractelor de achizilie publicS.

23. Ofertanlii care doresc si depuni oferte, vor posta pe site-ul: https://e-licitatie.ro/ la
rubrica proceduri-cumpirari directe-catalog de produse/servicii/lucrdri sub denumirea:
" Servicii de promovare in mediul online a proiectului "Olimpia- Muzeul Sportului si

Turismului Montan" , implementat de Muzeul Judetean de lstorie Brasov, Cod CPV
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev. 2), pana la data de: 05.03.2021 ora 10,00.

De asemenea vor trimite o adresd pe e-mail: office@brasovistorie.ro, prin care vorinptiinla
autoritatea contractanti ci au postat oferta in catalogul electronic. Ofertanlii vor trimite
odati cu adresa: certificatulului constotator, copie lizibild conform cu originolul" core sd
confind informolii reole, octuole, lo doto limitd de depunere a ofertei, Formulor I (Declaralie
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 164, art.L65, art.767 din Legea nr.98/20!6
privind achizitiile publice), Formular 2 ( Declaralie privind neincadrarea in situafiile previzute
la art. 59 9i art. 50 din Legea nr.98/20L6 privind achiziliile publice). Oferta financiara va fiin
concordan!5 cu solicitdrile prevdzute in Caietul de Sarcini ;i se va posta in catalogu! electronic
de achizilii directe din SICAP.

Se va incheia contract cu ofertantul care a postat in Catalogul electronic de achizilii directe
din SICAP, oferta cu pretul cel mai scizut gi va intra in vigoare la data semnlrii de cdtre
ambele pirti.

MJI Bragov

lntocmit,
Responsabil Ach izitii,

* MuzEuL
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Muanl JdeFan de Bbrh Brdd,
Str. Nicohe Blkescu nr.6Z Brd5ov

Telefon / Fax 0268/472.350
Mail: office@braso\ristorie.ro
www.bnsovistorie.ro

CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea de Servicii promovare in mediu! online.

Muzeu! Judelean de lstorie Bragov intentioneazi si achizitioneze servicii de promovare in mediul on line
pentru implementarea proiectului OLIMPIA - Muzeul Sportului gi Turismului Montan", proiect finanlat prin

Granturile SEE 2014 -2O2t, in cadrul Programului RO -CULTURA, apelul privind,,Susfinerea expoziliilor
inovative cu bunuri culturale mobile restaurate", conform Contractului de finantare nr. RO-CULTURA-A1-

712O2013L01.2020.

l.lnformaf ii generale:

MUZEULJUDETEAN DE TSTORTE BRA9OV

Str. Nicolae Bilcescu nr.67, cod pogtal 500019
Telefon: 0268 472350
E mail: office@ brasovistorie. ro

2. Obiectul achizitiel va cuprinde urmitoarele activitdti:

- Organizarea a 3 campanii de promovare in mediul online cu o durati de minim 3 luni fiecare, care si
genereze un impact in rdndul a minim 25.000 de persoane fiecare, pentru promovarea activititilor
proiectului.

- Elaborarea unui plan de promovare online.
- Transmiterea statisticilor lunare cu specificarea numirului de vizitatori/cititori-public lint5 atins gi

alte informatii relevante privind impactu! campaniei.

3. Prezentarea ofertei:

in oferta so, prestatorul va prezenta descrierea serviciului de promovare, canalele de
promovare, numiru! de utilizatori/audienta lunard pentru fiecare canal de promovare folosit.

in scopul stabilirii nivelului de calitate a serviciilor efectuate de citre prestator, acesta va depune
al5turi de oferti gi un portofoliu cu principalele institutii/firme pentru care a realizat servicii de
publicitate online.

4. Oferta financiarS:

. va cuprinde suma totalS pentru serviciile prestate, in conformitate cu descrierea gi
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Pepene Nicolae Dorin
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detalierea tuturorserviciilor gi a termenelor de livrare;
propunerea financiari va fi exprimati in Lei, firi TVA gi are caracter ferm gi obligatoriu,
din punctul de vedere al continutului pe toatd perioada de valabilitate a ofertei;
oferta va fi semnati de citre persoana legaldesemnati;
fiecare ofertant va depune oferta astfel incSt aceasta sI fie ctar5, iar din conlinutul
acesteia si reiasi ci poate duce la bun sf6rgit serviciilesolicitate;
durata prestdrii serviciilor - de la data semndrii contractului de achizilie: 5 luni
procedura se finalizeazi prin incheierea unui contract de prestiriservicii;
decontarea serviciului se va face pe baza facturii insotiti obligatoriu de procesul verbal de
receptie intocmit firi obiectiuni gi de situaliile de plati emise de prestator. plata se va
efectua dupi inregistrarea facturii la Beneficiar, in termen de 15 zile.
durata de valabilitate a fiecirei oferte va fi de 90 de zile.

5. Specificatii suplimentare.
Furnizorul va posta numai materiale transmise de citre beneficiar.

Prestatorul se obligd s5 execute cu promptitudine toate solicitirile transmise de cdtre
beneficiar, eSalonind din punct de vedere financiar prestalia suportati in baza cuantumului
alocat lunar, prin contract.

6. Receptia serviciului.
Receptia serviciului se va realiza lunar, pe baza unui proces verba! de receptie calitativi gi cantitativS,
semnat de ambele p5r!i.

Prestatorul va realiza c6te un raport lunar de activitate in care va evidenlia toate serviciile prestate
?n perioada de referin!5 care vor deveni anexe la procesul verbal de receptie.

7. Perioada de livrare a serviciului:

Livrarea serviciului se va face la cererea beneficiarului, pe intreaga perioadd a derulirii
contractului, in baza unor solicitiri transmise prin intermediu! mijloacelor electronace.

Durata contractului este de 5 luni de la semnarea contractului.

8. Criteriul de atribuire:
. Criteriul de atribuire aplicat va fi prelul cel mai scizut.

9. Dispozitii finale:

Prestatorul are obligatia de a intreprinde toate mSsurile necesare pentru desfigurarea in condilii
optime a achiziliei de servicii de promovare online gi si respecte toate prevederile Caietului de
sarcini.

Beneficiarulse obligi si puni la dispozilia prestatorului toate datele, informatiile gidocumentele
solicitate de citre prestator, necesare pentru prestarea serviciilor care fac obiectut contractului care
urmeazi a fiincheiat.

intocmit,

a

a

Responsabil financiar, a



Formular I
Operator economic

(denumirea/nunele)

Declaralie privind neincadrarea in situatiile prevlzute la art. 164, art.l65, art.l67
din

Legea nr.98120t6 privind achiziliile publice

Subsemnatul(a)............ [se insereaza numele
operatorului economic-peroana juridicl], in calitate de ofertant pentru achizitia de

[se insereazI, dup6 caz, denumirea
produsului, serviciului sau lucr[rii gi codul cpv], la data d; .........,............ [seinsereazr data], organizata de ............ [se insereaz[ numele
autorit6fii contractante], declar pe proprie rtrspundere cd nu m6 aflu in niciuna din
urmrtoarele situatii prevdzute la art. 164, art.l65 , art 167 pentru ofertanfi.

Subsemnatul declar c[ informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare
detaliu gi inteleg cE autoritatea contractantl are dreptul de a solicita, in scopul verific[rii
gi confirm6rii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

inteleg cd in cazul in care aceastl declaralie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislafiei penale privind falsul in declarafii.

Data complet6rii

Operator economic,

(s e mndtur d aut or izat d)



Formular 2
Operator economic

(denumirea/numele)

Declarafie privind neincadrarea in situafiile prevlzute la art. 59 qi art. 60
din Legea nr,9812016 privind achiziliile publice

Titlul contractului:

';:::ilry;r;;;:;;;;;,k,; ,;'J 
i;procedurb si a sanctiunilor ap ti in laart. 59 si art.60 din Legea nr. 9g12}16 pr utindividual/ofertantul asociaUCandidatul/Subcontractantul propus/Terful susfin dtor (se alege

cazul corespunzator si se inscrie numele) ..... nu se afltr in situaliile
de natur[ sd determine aparilia conflictului de interese.
Situaliiledenaturtrs[determineapariliaconflictuluideinterese,insensulaft.60dinLegea 

nr.9gl20l6,
sunt urmdtoarele:

uare a solicitlrilor de
din capitalul subscris
ori a persoanelor

rvizare a unuia dintre ofertanfi/candidafi, te4i suslin[tori

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei
radul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parle
au de supervizarc aunuia dintre ofertangi/candidali,

re a solicitlrilor de participare/ofertelor a uneipersoane despre care s.e constat[ sau cu privi onabile/informafii concrete c[poate avea, direct ori indirect, un interes per sau de altl nature, ori se afl[intr-o altl situaJie de naturd s[ ii afecteze in
evaluare; 

r!.Lurc ra rr 
'lrsuLEze lrl ea pe parcurSul prOceSului de

atribuire; prin aclionar sau asociat semnificativ se i
actiu
r0%

e)



c'autor ,T,illr5J:liffiu,:,;",1,r'i;i::1H*"#i:3;ffi;,il",11.,i::
docume

Subsemnatul deolar c6 voi informa imediat autoritatea contractanta dac6 vor interveni
modificlri in prezenta declarafie la orice punct pe paroursul derularii procodurii de atribuire a
contractului de achizifie publicl sau, in cazul in care vom fi desemnafi c6gtig[tori, pe parcursul derul6rii
contraotului de achizilie publicl.

Totodat6, declar c[ am luat la cunogtinfi de prevederile art 326 "Falsul in Declarafii', din
Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzltoare a adevErului, ficutl unei persoane dintre cele
prevezute in art' I 75 sau unei unitIli in care aceasta igi desf[goar[ activitatea in viderea producerii
unei consecin[e juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cOnd, potrivit legii ori imprejurdrilor,
declaratia f6cuti serve$te la producerea acelei consecinfe, se pedepsegte cu inchisoar. de la 3 luni la 2
ani sau cu amend6".

Data complet6rii

Operator economic,

(numele reprezentanfului legal, tn clar)

(semn[turd autorizatl)





Model contract de prestarl servicii promovare ln medrur on tine
nr. data

Preombul
Prin acordul de voinlI al pS4ilor contractante, avdnd in vedere temeiul Legii nr. ggl ZOL6
privind achizitiile publice cu modificlrile gi completirile ulterioare 9i H.G. 3gSl2OL6 privind
normele metodologice de aplicare a Legii 98120L6, s-a incheiat prezentulcontract de prestiri
servicii.

1. Pdrflle controdqnte
intre
MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE BRASOV, cu sediul in Brasov, Str. Nicolae Balcescu nr.67,
telefon/fax 0268.472350, cod fiscal nr. 4384303, av6nd conturile:
RO34TRE224D670303583101X pentru Finanlarea nafionalS 9i ROSOTREZ24D67O3O35831O2X
pentru Finanlare externl nerambursabilS, deschise la Trezoreria municipiului Bragov,
reprezentatl de Pepene Nicolae Dorin in calitate de Manager gi contabil gef Maria Sburlea,
numita in prezentut contract achizitor pe de o parte,

9i
,.....,...,.....denumirea operatorului economic

adresS telefonfax
numir de inmatriculare ........ ...... cod fiscal ...,.... ......... cont
(trezorerie, banci) reprezentati prin

(denumirea conducitorului),
fundia.,.... in calitate de prestator, pe de altl parte.

2. Obtedul gl prelul contructulul
4.1. Prestatorul se obligd sI presteze urmdtoarele servicii.

- Organizarea a 3 campanii de promovare in mediul online cu o durati de minim 3 luni fiecare,
care si Senereze un impact in rdndul a minim 25.000 de persoane fiecare, pentru promovarea
activit6tilor proiectului.

- Elaborarea unui plan de promovare online.
- Transmiterea statisticilor lunare cu specificarea numlrului de vizitatori/cititori-public
lint5 atins gi alte informafii relevante privind impactul campaniei.
Necesare implementirii proiectului Olimpio - Muzeul Sportului giTurismului Monton" finanfat prin

Granturile SEE 2014 - IOZL, ln cadrul Programului RO - CULTURA, apelul privind ,,SusIinerea
expoziliilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate", conform Contractului de finanlare nr.
RO-CULTURA-A7-712O2O137.O1.2O20 in conformitate cu prevederile caietului de sarcini gi legislalia
aplicabilS in vigoare la data receptiei, in perioada/perioadele convenite gitn conformitate cu obligaliile
asumate prin prezentul contract.
In perioada convenitd giin conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligS sl plSteascd prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de prestare servicii promovareln mediul on line.

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate,
plitibil prestatorului de cStre achizitor conform graficului de pl5!i, este de 2400 lei, fSrE WA



3. Duroto contractului
3.1 Durata prezentului contract este de 5 luni, adici de |a............... ...........p6ni la

4. ObllgoJitle princlpole ale prestotorulul
4'1' Prestatorul se obliga si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract intermenul convenit giin conformitate cu obligaliile asumate.
4'2' Prestatoru! se obliga sa presteze serviciile la standardele gi performantele stabilite gi
inconformitate cu legisralia ?n vigoare privind promovarea in mdiul on line.

4'3 Prestatorul va realiza c6te un raport lunar de activitate in care va evidenlia toate
serviciile prestate in perioada de referin!5 care vor deveni anexe la procesul verbal
de receplie.

5. Obllgogiile principale ole Achlzltorulul
5'L' Achizitorul se obligi si plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5'2' Achizitorul se obligi si receplioneze serviciile lunar, pe baza unui proces verbal de
receptie calitativi gi cantitativS, semnat de ambele p5rti.

5'3' Achizitorul se obligi sI plSteascd prelul catre Prestator in termen de maxim 15 zile de la
receptia serviciilor in baza facturii emise de prestator.
5'4' Daci Achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 14 de zile de la expirarea perloadei
convenite, atunci Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.

6. soncJiunipentru netndeplinireo culpobild a obltgoliitor
6'1 - in cazulin care, din vina sa exclusivS, furnizoru-i nu reugegte si-giindeptineasci obligafiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul produselor ramase de livrat, capenalit5li, o sumi egalS cu nivelul dob6nzii legale penalizatoare, previzut la art. 3 atin. 2^1
din ordonanta Guvernului nr. t3l2oLlcu modificdrile si completdrile ulterioare, aplicat5 lapretul contractului pentru fiecare zi de intdrziere. Valoarea penalititilor se constituie venit alachizitorului.
5'2 - in cazut in care Achizitorul nu onoreazi facturile in termenul prevdzut la art. g.3,
furnizorul are dreptul de a carcula dobdnzi penalizatoare, dupi cum urmeazd:- nivelul dob6nzii legale penalizatoare este cel previzut la art. 3 alin. 2^! dinordonantaGuvernului nr. L3/2oLt cu modificdrile si completirile ulterioare;- dob6nzile se datoreazl si se calculeazd asupra valoiii neachitate, pentru fiecare zi deint6rziere, incepSnd cu prima zi dupi expirarea perioadei previzutd la art. g.3;
- valoarea totalS a dobAnzilor nu poate depigi cuantumul debitului gi se constituie venit alfurnizorului.
5'3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre prestator, di dreptul
achizitorului de a rezilia contractul de prestSri r ervicii in mod unilateral gi de a pretinde plata
de daune interese.
Rezilierea opereazd pe deplin drept, prin notificarea
instantelor gi fdrd indeplinirea altor formalitili,
comisoriu expres de grad lV.

transmisl recomandat, firi intervenf ia
aceasta clauza reprezent6nd un pact

5'4'AchizitoruliSi rezervi dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare scrisd
adresatd prestatorului, firi nicio compensafie, dacd:

a) - prestatorul dd faliment, cu condilia ca aceasti anulare si nu prejudicieze sau sd afecteze



dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator. ln acest caz, prestatorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzltoare pentru partea din contract indeplinit5 pSnI la data
denuntlrii unilaterale a contractului;
b) - de-a lungul deru!5rii contractutui, se constati ci prestatorul nu a respectat de maximum
5 ori normele de calitate a serviciilor, stabilite !a ofertare.

7. Alte responsabllltatt ale prestatorului

7.1'. Prestatorulare obligatia de a executa serviciite prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenita angajamentutui asumat.
7.2. Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materiale, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract in masura in
care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau daca exista o solicitare
specifica din partea Achizitorulut.
T.3.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in timp util. Totodata,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodetor de prestare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

T.4.Prestatoru! are obligalia de a asigura disponibilitatea informatiilor gi documentelor
referitoare la Proiect cu ocazia eventualelor misiuni de control sau de audit efectuate de
autoritSfile nafionale 9i internafionale cu atribu]ii de verificare, control gi audit, al serviciitor
CMF, OMF, Consiliului de auditori alAELS, PNC giAutoritltii de Certificare, Autorititii de Audit,
Autoritdlii pentru Nereguli, in limitele competentelor care le revin.

8, Alte responsablltatl ole Achizttorulul
8.1. Achlzltorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului orice facilitati si/ sau informatii
pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului (Referate de necesitate, Note,
Note justificative, etc.)
9, Receptlo sl verlflcorl
9.1. Achizltorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din prezentul contract.
70, lnceperea, flnollzoreo, intonlerl, slstore
10.1. Prestatorul are obllgatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul ce! mai scurt posibil
de la incheierea contractului.
10.2. Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita, trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
l'0.3. Daca pe parcurusul indepliniriicontractului Prestatorul nu respecta perioadele stabilite
de prestare, acesta are obligatia de a motiva si notifica in scris acest lucru in timp uti!,
Achlzitorului, Modificarea datei de prestare se face numai cu acordut Achlzitorutui.
10.4. ln afara cazului in care Achlzitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizttorului de a solicita
pena litati Prestatorulul.

77. Subcontroctontll

11.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
Achlzitorul.
11.2. Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste



contractul.
11'3' Prestatorul poate schimba oricare subcontractant daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului
contractului.

72, Rdspunderea contractuold.

L2'1', - Pdfiile declard pe proprie rdspundere ci au deplin5 autoritate si putere pentru a
incheia prezentul contract gi de a-gi asuma giindeptini obiigagiile ce decurj din acesta.
12'2' -Achizitoruligi asumd in mod exclusiv rdspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea
gi legalitatea datelor/informa!iilor/documentelor puse la dispozi!ia prestatorului, in vederea
indeplinirii prezentului contract.
12'3' - in realizarea obiectului prezentului contract, Prestatorul considerd cd toate
datele/informatiile/documentele care i-au fost puse la dispozilie de cdtre Achizltor sunt
recunoscute de cltre conducitorul unitdlii gi/sau de cdtre persoanele in drept av6nd functii
de decizie care au aprobat respectivele documente, chiar daci acestea nu au toate vizele dinpartea persoanelor de execulie, conform propriului circuit intern al documentelor.
Rispunderea pentru lipsa vizelor aplicabile revine Achlzitorului gi/sau persoanelor in drept
care le-au intocmit, vizat gi/sau, dupd caz,aprobat.
L2'4'- Rispunderea contractualS a Prestatorulut nu poate fi invocati in urmitoarele cazuri:
a) datele/informatiile/documentele necesare in vederea indeplinirii prezentului contract nu
sunt puse la dispozitia sa/sunt puse la dispozitia sa cu int6rziere de cltre Achizitor, adici in
afara termenelor legale previzute de legislalia in vigoare aplicabili sau, in absenfa unor
asemenea termene, care sunt mentionate de cltre Prestator gi/sau, degi sunt puse la
dispozitia prestotorului in!Suntrul acestor termene, Prestatorul are la dispozllie mai pulin de
5 (cinci) zile lucritoare pAnS la imptinirea termenelor de realizare a serviciilor care fac obiectul
prezentului contract;
b) neexecutarea sau executarea in mod necorespunzitor a obligaliilor care revin
Prestatorului in conformitate cu prevederile prezentului contract se datoreazi oriciror
motive imputabile Achizitorulul altele dec6t cele prevrzute la lit. o);
l2'5' - Prestatorul nu este rispunzitor in locul Achlzltorulultn legdturd cu orice consecinld
care ar putea rezulta:

a) din nerespectarea/neaplicarea de citre Achtzltor a reglementlrilor tegale ?n vigoare in
domeniul sportiv Si/sau neefectuarea receptiei serviciilor care fac obiectul prezentului
contract, inclusiv in cazulin care asemenea situatii sunt evidenliate de prestator ca urmare aprestlrii respectivelor servicii
b)in cazulin care datele/informaliile/documentete prezentate de cdtre Achizitor nu reflectd
activitatea rea15 sau completl a acestuia;
c) ca urmare a nedispunerii, ori a dispunerii de citre Achizltor cu intArziere a misurilor legale
care se impun in raport cu concluziile care rezultS in urma prestdrii serviciilor care fac obiectu!
prezentului contract;
d) din legalitatea ori nelegatitatea operaliunilor desfagurate de cdtre Achizitor in raport cu
serviciile prestate in conformitate obiectul prezentului contract.

73, lncetorea controctului
Contractul inceteaza:
13.1. Prin ajungerea la termen;
13,2. Prin acordul partilor;



13.3. Prin rezilierea unilaterala de oricare intre parti in baza unei notificari scrise, cu cel putin
30 de zile inainte de data incetarii

74. Fo4o moJord
14.1. Fo(a majorl este constatati de o autoritate competenti.
14.2. Fo(a majore exonereaze pt(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatS perioada ln care aceasta aclioneaz5.
14,3' indeplinirea contractului va fi suspendatS in perioada de acliune a fo(ei majore, dar
fird a prejudicia drepturile ce lise cuveneau p5(ilor p6nd la aparilia acesteia.
14.4, Partea contractantd care invocd fo(a majori are obligatia de a notifica celeitalte pd4i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice misuri care il stau la dispozilie
in vederea limiterii consecinlelor.
14.5. Partea contractantd care invoci fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte p54i
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
14.6. DacI fo(a majori aclioneazd sau se estimeazl ci va acliona o perioadi mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pS4iincetarea de drept a prezentului
contract, flrl ca vreuna din pl4i si poatl pretinde celeilalte daune-interese
75, Solullonoreq lltlglilor
15'1. Achlzitorul 5i Prestatoru! vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili,
prin tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate iviintre eiin cadrul sau in
legiturS cu indeplinirea contractului.
15.2. Dacd, dupl 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorut gi prestatorul nu
reu$esc sI rezolve in mod amiabil o divergenld contractualS, fiecare poate solicita ca disputa
si se solutioneze de cStre instanla judecitoreascd competenti.
76, Comunlcdrl
15.1. (1) Orice comunicare intre p54i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
si fie transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentut transmiterii, c6t giin momentul
primirii.
16.2 Comunicdrile intre p54i se pot face gi prin telefon sau e-mail, cu condilia confirmiriiin
scris a primirii comunicirii.

77. Legeo apllcablld controctului
17.1 contractul va fi interpretat conform tegilor din Rom6nia.
P5(ile au inteles si incheie azi ............ prezentul contract in 2 (doui) exemplare, c6te
unul pentru fiecare parte.

Prestator,




