
Documentaţie de atribuire - Acord cadru

Documentaţie de atribuire

Acord cadru, având ca obiect servicii pentru evenimente, respectiv echipamente scenotehnice, sunet si 

lumini, precum si servicii conexe, în vederea bunei organizări a evenimentelor cultural-artistice, cultural- 

sportive, cultural-educative, socio-educative, recreative, sportive si de tineret, 

organizate de Primăria Sectorului 3

1. Informaţii generale despre autoritatea contractantă

Denumire: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti -  Primăria Sectorului 3

Adresă: Calea Dudeşti, nr. 191, sector 3, Bucureşti

Localitate: Municipiul Bucureşti Cod poştal: 031084 Ţara: Romania

Punct de contact: Direcţia învăţământ Cultură -  Serviciul 

Cultură, Sport şi Tineret
Telefon:+4021.326.27.67

E-mail: cultura@primarie3.ro

Adresa de internet: www.primarie3.ro

2. Sursa de finanţare:

Bugetul local. Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 3.317.592,20 lei fără TVA, TVA 19% 

630.342,52 lei, valoarea totală estimată,inclusiv TVA, este de 3.947.934,72 lei (TVA inclus).

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 471.073,39 lei fără TVA, TVA 19% 89.503,94 lei, 

valoarea totală estimată, inclusiv TVA, este de 560.577,33 lei (TVA inclus).

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 389.766,62 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 

19% 74.055,66 lei, rezultând o sumă totală de 463.822,28 lei (TVA inclus).

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 42.232,48 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% 

8024,17 lei, rezultând o sumă totală de 50.256,65 lei (TVA inclus).

Autoritatea contractantă, în perioada derulării acordului cadru, estimează atribuirea unui număr de minim 4 şi 

maxim 10 contracte subsecvente pe an.
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3.Legislaţia aplicată
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concertele muzicale se pot desfăşura inclusiv în format acustic. Enumerarea nu este exhaustivă, ci exemplificativă 

şi enunţiativă. Autoritatea contractantă va organiza în fiecare an un eveniment dedicat Revelionului.

Autoritatea contractantă poate organiza şi alte tipuri de evenimente, în condiţiile stabilite prin prezenta 

documentaţie de atribuire.

Autoritatea contractantă, în perioada derulării acordului cadru, estimează atribuirea unui număr de minim 4 şi 

maxim 10 contracte subsecvente pe an.

Autoritatea contractantă va organiza evenimente cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, socio- 

educative, recreative, sportive şi de tineret, în aer liber şi în săli de spectacole, după cum urmează:

a) La nivelul acordului cadru, pe perioada derulării acestuia, autoritatea contractantă va solicita servicii pentru 

evenimente cu durata între 1 şi 3 zile consecutive şi servicii pentru stagiuni de spectacole cu durate diferite. 

Numărul minim estimat de zile pentru care se vor solicita serviciile, pe întreaga durată a acordului, este de 90 

de zile. Numărul maxim estimat de zile pentru care se vor solicita serviciile, pe întreaga durată a acordului, este 

de 220 de zile.

b) La nivelul unui contract subsecvent, autoritatea contractantă va solicita minimum servicii pentru organizarea 

unui eveniment cu durată de 1 (o) zi şi maximum servicii pentru organizarea unui eveniment tip stagiune cu 60 

de spectacole (zile).

Pentru încheierea unui contract subsecvent, autoritatea contractantă va relua competiţia între operatorii 

economici parte la acordul-cadru, contractul subsecvent urmând a fi atribuit operatorului economic care 

prezintă oferta cea mai avantajoasă, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire menţionat în 

documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, respectiv „preţul 

cel mai scăzut”. Autoritatea contractantă reia competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate 

pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate dacă este cazul cu alţi 

termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a 

acordului-cadru.

Pentru fiecare contract subsecvent care urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă consultă în scris operatorii 

economici parte la acordul-cadru.

Se vor transmite concomitent invitaţii de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai 

acordului-cadru şi vor fi fixate termene limită pentru prezentarea ofertelor.

Se vor primi ofertele, care nu vor fi deschise până la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractantă, 

fiind păstrată confidenţialitatea acestora până la termenul limită prevăzut pentru deschidere. 

Invitaţiile de ofertare vor conţine cel puţin următoarele elemente:

a) Informaţii cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului subsecvent ce 

urmează să fie atribuit;
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b) Informaţii cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei şi criteriul de atribuire care 

urmează să fie aplicaţi pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a 

prevăzut în documentaţia de atribuire elaborată pentru încheierea acordului- cadru;

c) Informaţii cu privire la modul şi data-limită de depunere/transmitere a noii oferte;

Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ, termene de prestare, caracteristici tehnice, nivel 

calitativ şi de performanţă, în măsura în care au fost prevăzute în documentaţia de atribuire.

La stabilirea datei limită de ofertare, autoritatea contractantă va avea în vedere complexitatea obiectului viitorului 

contract subsecvent şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea ofertei şi transmiterea acesteia. 

Autoritatea contractantă poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora 

noile oferte într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile care fac obiectul 

reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind 

neschimbabile pe întreaga durată a acordului cadru.

în cazul în care, în urma reofertării, autoritatea contractantă nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/conditiilor care 

fac obiectul reluării competiţiei, aceasta are obligaţia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul 

procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor 

prevăzute în oferta iniţială a acestuia actualizată.

în cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui 

contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul 

contractului depăşeşte cantitatea estimată, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de 

atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivul operator economic, numai în 

cazul în care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea 

de a acoperi diferenţa respective;

în cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui 

contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea 

contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare, 

numai în cazul în care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea 

de a răspunde solicitării respective
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Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

în sarcina sa.

6. Participare şi situaţii de excludere de la procedură 

Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a 

tuturor ofertelor în cauză;

b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub 

sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Garanţia de participare:

Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantum de 3.897,66 lei

Garanţia de participare este irevocabilă şi se va constitui în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele 

Metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 120 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

Forma de constituire a garanţiei: instrument de garantare irevocabil emis de o instituţie de credit din România sau 

din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, sau prin virament bancar în contul autorităţii contractate. 

Dacă garanţia se constituie prin instrument de garantare emis în condiţiile legii, instrumentul de garantare trebuie 

să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, 

pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, şi se prezintă autorităţii contractante în original, 

cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.

Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autorităţii contractate până cel 

târziu în termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Având în vedere că valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5.000 lei, aceasta se poate constitui şi prin 

depunere la casieria autorităţii contractante a sumei în numerar (Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti), cel 

mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor.

In cazul depunerii de oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici, garanţia de participare trebuie constituită 

în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici, 

în cazul în care constituirea garanţiei de participare se face în euro, se va folosi cursul de schimb leu/euro din data 

publicării anunţului de participare în SICAP. în cazul în care constituirea garanţiei de participare se face în altă 

valută, se va folosi cursul de schimb leu/altă valută, valabil la data publicării anunţului de participare în SICAP. 

Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi prezentată în original şi va fi însoţită de traducerea 

autorizată.

Garanţia de participare va fi reţinută în condiţiile prevăzute de art. 37 din Normele Metodologice aprobate prin H.G 

nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
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Garanţia de participare va fi restituită în condiţiile prevăzute de art. 38 din Normele Metodologice aprobate prin H.G 

nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Mod de prezentare - dovada constituirii qarantiei/instrumentul de garantare se prezintă în original.

Notă!: Potrivit art. 132, alin. (3) din Normele Metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016, în condiţiile art. 215 alin. 

(4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi 

lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea 

condiţiilor de formă ale garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând 

ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca 

inacceptabilă.

7. Forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit 

contractul de prestări servicii.

Asociere conform art. 53 şi art. 54 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura 

de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de 

atribuire a căror ofertă a fost desemnată câştigătoare să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, în 

măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de 

achiziţie publică.

Asocierea va legalizată înainte de data semnării acordului-cadru, în cazul în care oferta comună este declarată 

câştigătoare.

Ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta parte/părţi din contract. 

Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de 

recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi, urmând ca la semnarea acordului-cadru cu autoritatea contractantă 

să prezinte contractul/contractele de subcontractare.

8. Solicitări clarificări:

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la email cultura@primarie3.ro 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări din partea operatorilor economici: 22.04.2019, ora 09 00 

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări de către autoritatea contractantă: 23.04.2019 ora 16,00 

Clarificările vor fi transmise în limba română.

Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta pe site-ul v.wv..primarie3.ro, la secţiunea Transparenţă 

instituţională.
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9. Procedura aplicată

Procedură simplificată proprie a autorităţii contractante, aprobată şi înregistrată cu nr. 242022/06.11.2018

10. CRITERII DE CALIFICARE

lO.a.SITUATII DE EXCLUDERE DE LA PROCEDURĂ

SITUAŢIA

PERSONALĂ
Ofertanţii (individual sau asociaţi), tertii susţinători si subcontractantii NU trebuie să se 

reqăseascăîn situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167 din Leqea nr. 98/2016.

Ofertanţii (individual sau asociaţi), tertii susţinători si subcontractantii NU trebuie să se 

reqăsească în situaţiile prevăzute la art. 60 din Leqea nr. 98/2016.

Cerinţe obligatorie de calificare:

1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, alin. 1 şi alin.2 din 

Legea nr. 98/2016 -  se va completa Formularul nr. 1 din secţiunea Formulare

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 165 şi art. 167 din Legea 

98/2016 - se va completa Formularul nr. 2 din secţiunea Formulare

3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 -  se va 

completa Formularul nr. 3 din secţiunea Formulare

încadrarea intr-una din situaţiile prevăzute mai sus duce la excluderea operatorului economic 

din prezenta procedura.

Declaraţiile solicitate la punctele 1-3 se vor depune în mod obliaatoriu în oriainal. împreună cu 

oferta. în termenul limită stabilit în prezenta documentaţie. Declaraţiile si documentele solicitate 

vor fi depuse de ofertanţi, tertii susţinători si subcontractanti. iar în cazul unei asocieri, de către 

fiecare asociat în parte

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea 

declaraţiilor solicitate la punctele 1-3 vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, 

doar de către acei ofertanţi ale căror oferte declarate admisibile s-au clasat pe primele 5 locuri, 

în conformitate cu criteriul de atribuire utilizat, iar în cazul unei asocieri de către fiecare asociat 

în parte. Dacă este cazul, documentele justificative vor fi depuse inclusiv de subcontractanţi şi 

terţii susţinători. Documentele justificative pot consta în următoarele:

4. Cazierul judiciar, al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au putere 

de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

5. Cazierul fiscal al operatorului economic, eliberat de autoritatea competentă.

6. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor către bugetul de stat,

eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia
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operatorul economic îşi are sediul social, sau echivalent, din care să rezulte faptul că operatorul 

economic şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul de stat, scadente în luna anterioară 

celei în care se depun ofertele.

7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, sau echivalent, din care să rezulte 

faptul că operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către bugetul local, scadente în 

luna anterioară celei în care se depun ofertele.

8. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice.

9. Alte documente edificatoare, după caz.

Documentele solicitate la punctele 4-9 trebuie să fie valabile la data prezentării acestora.

Autoritatea contractantă poate solicita operatorilor economici să depună toate sau o parte dintre 

documentele justificative, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă 

acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. 

Documentele solicitate la punctele 4-9 se pot depune în original, în copie legalizată sau în copie 

simplă, lizibilă, certificată cu menţiunea „conform cu originalul”, ştampilată şi semnată de 

reprezentantul legal, pe fiecare pagină.

Persoanele juridice/fizice străine au dreptul de a prezenta, pentru îndeplinirea condiţiilor de 

participare, orice document considerat edificator, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul 

este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, caziere fiscale sau alte documente 

echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. Documentele se vor prezenta 

însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

în cazul în care este identificată o situaţie de excludere în legătură cu subcontractanţii propuşi, 

cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Leaea nr. 98/2016, autoritatea 

contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu 

care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie.

în cazul în care tertul/tertii susţinători se încadrează în unul dintre motivele de excludere, 

autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască 

terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului 

egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile 

competente, care emit documente relevante, în scopul verificării datelor din declaraţiile 

prezentate de operatorii economici participanţi la procedură.
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Documentele emise de operatorii economici (formularele sau alte înscrisuri întocmite direct) se 

vor prezenta numai în formă originală.

Documentele emise de autorităţi publice/entităţi terţe se pot depune în original, în copie 

legalizată sau în copie simplă, lizibilă, certificate cu menţiunea „conform cu originalul” , 

ştampilată şi semnată de reprezentantul legal, pe fiecare pagină.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor clasaţi pe primele 5 locuri 

de a prezenta, pentru stabilirea conformităţii, documentele în original, înainte de transmiterea 

comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire.

10.b. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Notă

Ofertantul/asocierea care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu va fi descalificat/ă. în cazul 

în care documentele nu sunt emise în limba română, acestea vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba 

română şi vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei 

trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. Fiecare din documentele de mai jos va fi prezentat ca document 

original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul semnată şi ştampilată, pe fiecare pagină. Autoritatea 

contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor clasaţi pe primele 5 locuri de a prezenta, pentru stabilirea 

conformităţii, documentele în original, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire. 

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente, care emit 

documente relevante, în scopul verificării datelor din declaraţiile prezentate de opertaorii economici participanţi la 

procedură.

Persoane juridice 

române

- Persoane juridice 

de drept privat, 

persoane juridice 

de drept privat 

fără scop 

patrimonial, 

persoane fizice 

autorizate, 

instituţii publice

Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii:

Se vor prezenta următoarele(după caz):

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului şi certificat 

constatator emis de ONRC valabil la data depunerii ofertei;

-Documente care atestă calitatea de persoană fizică autorizată în domeniul serviciilor 

solicitate, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului şi certificat constatator emis de ONRC valabil la data depunerii ofertei;

- Documente care să ateste înfiinţarea instituţiei publice, precum şi dovada constituirii 

ca persoană juridică de drept public, cu specific în domeniul serviciilor solicitate 

(Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Hotărâre a consiliului local, 

Regulament de organizare şi funcţionare, dispoziţii, etc. sau echivalente).
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- Documente care atestă înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiei/fundaţiei (statut, act 

constitutiv, hotărâre judecătorească de înfiinţare, certificatul de înregistrare în 

Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, certificatul de înregistrare fiscală)

Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor; din documentele

prezentate trebuie să reiasă că ooeratorul economic are capacitatea de exercitare

profesională corespunzătoare obiectului acordului-cadru. în cazul unei asocieri,

fiecare membru al asocierii este obligat să prezinte aceste documente.

Persoane juridice străine Cerinţe de calificare pentru ofertant/toţi asociaţii:

Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare /  atestare ori 

apartenenţă din punct din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 

legale din ţara de origine sau din ţara în care ofertantul este rezident, prezentate, în 

original sau copie, însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi 

leaalizate. Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor; din

documentele prezentate trebuie să reiasă că operatorul economic are capacitatea de

exercitare profesională corespunzătoare obiectului acordului-cadru. în cazul unei

asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat să prezinte aceste

documente.

Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor 

referitoare la capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul 

economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi.

în cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi 

susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii 

contractante că a luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un 

angajament în acest sens din partea terţului/terţilor sustinător/susţinători, care va fi depus împreună cu 

oferta operatorului economic, în termenul limită prevăzut în documentaţia de atribuire. Angajamentul trebuie 

sa fie explicit, precizând fără echivoc cerinţa pentru care terţul înţelege să acorde susţinerea, precum şi modalitatea 

concretă de acordare a susţinerii, în condiţiile legii. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să 

prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii sustinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv 

prin care terţul/terţii sustinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, 

documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele şi angajamentul ferm prezentat de 

ofertant trebuie să prevadă resursele care sunt aduse în susţinere şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea
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acestora se va realiza necondiţionat în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru şi 

a contractelor subsecvente, în condiţiile si în termenele asumate.

Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor 

criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, 

în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. în acest caz, se va prezenta acordul de subcontractare, care va fi depus 

împreună cu oferta operatorului economic, în termenul limită prevăzut în documentaţia de atribuire

Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor 

minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului;

b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru 

realizarea acordului-cadru/contracteIor subsecvente, în cazul în care tertul susţinător nu este declarat 

subcontractant.

în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către terţul/terţii care acordă susţinere, în 

condiţiile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), 

oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente şi informaţii suplimentare în legătură cu angajamentul dat 

sau cu documentele prezentate, în cazul în care există rezerve în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau 

documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin respectivul 

angajament.

Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre 

motivele de excludere prevăzute la art. 164,165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită, o 

singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă 

atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).

în cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor 

privind capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor 

membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea 

acordului-cadru. Operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire, trebuie să demonstreze, 

fiecare, îndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare capacitatea tehnică şi profesională proporţional cu cota de 

implicare în executarea viitorului contract.

în cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceştia pot beneficia de 

susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională, 

în condiţiile Legii nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la terţii susţinători, care emit documente 

relevante, în scopul verificării datelor din declaraţiile prezentate de operatorii economici participanţi la procedură.
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Autoritatea contractantă poate solicita operatorilor economici să depună toate sau o parte dintre documentele 

justificative, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a 

asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor clasaţi pe primele 5 locuri de a prezenta, pentru 

stabilirea conformităţii, documentele în original, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de 

atribuire.

în cazul în care acestea nu sunt emise în limba română, documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în 

limba română şi vor fi legalizate.

Documentele emise de operatorii economici se vor prezenta numai în formă original.

Documentele emise de către terţi se pot depune în original, în copie legalizată sau în copie simplă, lizibilă, certificate 

cu menţiunea „conform cu originalul”, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal, pe fiecare pagină, 

în cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în 

limba română şi vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) 

ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei.

Declaraţie privind lista principalelor 

prestări de servicii realizate în 

ultimii 3 ani în domeniul de 

activitate aferent obiectului 

contractului

Se va prezenta lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 (trei) ani, 

conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă 

aceştia sunt autorităţi contractante publice sau clienţi privaţi, din care să 

rezulte că ofertantul a prestat, în perioada solicitată, servicii având ca 

obiect asigurarea de echipamente de scenotehnică, echipamente de 

lumini sau de sunet, precum şi a personalului tehnic necesar 

montării/demontării şi exploatării acestora în cadrul unor evenimente 

publice sau private, cum ar fi, fără a se limita neapărat la: concerte, 

diverse manifestaţii cultural-artistice, conferinţe, simpozioane, gale de 

premiere şi alte asemenea, organizate în aer liber sau în săli de 

spectacole, în valoarea/valori cumulate de cel puţin 719.000 lei, fără 

TVA. Suma reprezintă valoarea maximă anticipată fără TVAa 

contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp, în 

decursul unui an. -  se va completa Formularul nr. 4. din secţiunea 

Formulare

Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor 

certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate 

sau de către clientul privat beneficiar, care pot să includă, fără a se limita 

neapărat la, următoarele: contracte, certificate constatatoare, certificări
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de bună execuţite, recomandări, procese verbale de recepţie sau orice 

alte documente din care pot să rezulte valori şi perioadele de prestare, 

în cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic 

membru al asocierii va prezenta informaţii cu privire la modul de 

îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională, precum şi 

documentele justificative corespunzătoare, proporţional cu cota de 

implicare în executarea acordului-cadru.

Se va permite completarea ulterioară a documentelor în cazul în care nu se încalcă tratamenul egal, iar completarea 

acestora nu aduce un avantaj în favoarea unuia dintre ofertanţi.

11. PREZENTAREA OFERTEI

1. Limba de redactare a ofertei Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii

este Limba română străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în limba originară, cu condiţia ca acestea 

să fie însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română.

Toate documentele (oferta şi documentele care însoţesc oferta) inclusiv 

solicitările de clarificări vor fi prezentate în limba română, însoţite de traducerea 

autorizată şi legalizată -  daca este cazul;

2. Perioada de valabilitate a 120 de zile începând de la termenul limită de depunere a ofertelor.

ofertei Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de 

valabilitate declarată. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 

ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligaţia de a 

comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea 

perioadei de valabilitate a ofertei. în cazul în care ofertantul care nu este de 

acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, se va respinge oferta ca 

fiind inacceptabilă. Orice ofertă valabilă centru o perioadă mai mică decât 

perioada precizată va fi respinsă de comisia de evaluare:

3. Data limită de depunere a 

ofertelor
Data limită până la care se depun ofertele este: 24.04.2019, ora 10.00.

Oferta depusă după data şi ora limită pentru depunerea ofertelor va fi respinsă

si returnată nedeschisă.>
4. Modul de prezentare a 

ofertei

Documentele ofertei: oferta trebuie să cuprindă:

- propunerea tehnică -  elaborată astfel încât să respecte în totalitate cerinţele 

din Caietul de sarcini;

- propunerea financiară - Se va completa Formularul de oferta (formularul 
nr.5) din secţiunea Formulare
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■ Centralizator de preţuri care să cuprindă componentele defalcate ale 

ofertei financiare; Se va completa Anexa la Formularul de ofertă din 

secţiunea Formularej
Documentele care însoţesc oferta:-------------------------------------7
- dovada constituirii garanţiei de participare

- Scrisoarea de înaintare; Se va completa Formularul nr. 6 din secţiunea 

Formulare

- împuternicirea delegatului ofertantului; Se va completa Formularul nr. 7 din 

secţiunea Formulare

Documentele care însoţesc oferta (dovada constituirii garanţiei de 

participare, scrisoarea de înaintare şi împuternicirea delegatului 

ofertantului) nu se introduc în plicul siqilat care conţine oferta, ci se 

anexează acesteia.

Modul de prezentare a ofertei- documentele de calificare si oroounerea 

tehnică şi financiară se introduc într-un plic marcat cu denumirea şi adresa 

ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, 

în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Plicul va mai conţine si menţiunea: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 

DE 24.04.2019. ora 10.30.

NOTĂ: Toate declaraţiile vor fi semnate de către reprezentantul legal al 

operatorului economic sau de către o persoană împuternicită expres de către 

acesta, mentionându-se în clar numele si prenumele persoanei care semnează 

orice document care se depune de către operatorul economic. Ofertanţii vor 

preciza de asemenea, în mod obligatoriu, adresa de contact(e-mail, fax) 

precum si persoana de contact si nr. de telefon

5. Modul de prezentare a 

propunerii tehnice
Propunerea tehnică va fi structurată conform cerinţelor prevăzute în caietul de 

sarcini. Aceasta se va prezenta astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 

punct cu punct a cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini. Se vor oferi detalii 

pentru executarea fiecărei cerinţe din caietul de sarcini susţinute de 

documentele solicitate.

Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât 

procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei 

informaţiilor cuprinse în oferta cu specificaţiile şi cerinţele din caietul de sarcini.
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în cazul în care se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice 

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

oferta va fi respinsă de comisia de evaluare.

IMPORTANT: Pentru anumite cateaorii de echipamente de lumini si sunet, 

autoritatea contractantă indică, prin caietul de sarcini, mai mulţi potenţiali 

producători. Trimiterea este însoţită de expresia „sau echivalent” şi nu 

constituie un factor restrictiv, care să conducă la favorizarea sau

eliminarea unor operatori economici. Rolul acestei trimiteri. însoţită de 

expresia „sau echivalent”, este unul exemplificativ şi descriptiv, pentru a 

permite identificarea cu uşurinţă a tipului de echipament solicitat. în acest 

sens au fost indicaţi mai mulţi producători pentru aceleaşi categorii de 

echipamente. Tipurile de echipamente solicitate se regăsesc în ofertele 

generale ale operatorilor economici din piaţa de profil din România şi 

reprezintă echipamente realizate de producători renumiţi la nivel mondial, 

care pot fi regăsite, de asemenea, şi în cataloagele de servicii ale 

operatorilor economici din Uniunea Europeană. în acest sens, recomandăm 

ca la descrierea echipamentelor să se aibă în vedere nu numai indicarea 

mărcii/producătorului, ci şi a specificaţiilor tehnice ale acestora. Autoritatea 

contractantă poate solicita clarificări suplimentare privind tipul şi caracteristicile 

echipamentelor ofertate, dacă acest fapt se impune pentru desfăşurarea 

obiectivă şi corespunzătoare a procedurii de achizitie.Lipsa propunerii 

tehnice, respectiv lipsa actului juridic de anaaiare în contract, atraae

încadrarea ofertei în cateqoria ofertelor inacceptabile.

6. Modul de prezentare a 

propunerii financiare
Ofertantul trebuie să prezinte Propunerea financiară care va conţine:

1. Formularul de ofertă servicii

2. Centralizator de preţuri (anexa la formularul de ofertă)

Preţul ofertei se va exprima în LEI şi va rămâne neschimbat pe toată perioada 

de valabilitate a ofertei.

Se va specifica daca ofertantul este sau nu plătitor de TVA.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare,

respectiv lipsa actului iuridic de anqaiare în contract, ceea ce atraqe

încadrarea ofertei în cateqoria ofertelor inacceptabile.

15



Documentaţie de atribuire - Acord cadru

12. CRITERII DE ATRIBUIRE

Preţul cel mai scăzut, cu condiţia respectării în totalitate a prevederilor caietului de sarcini

Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective.

Pentru încheierea acordului-cadru, ofertele câştigătoare sunt ofertele declarate admisibile şi situate pe primele 5 

(cinci) locuri.

Pentru încheierea oricărui contract subsecvent, autoritatea contractantă va proceda la reluarea competiţiei între 

operatorii semnatari ai acordului-cadru, iar oferta câştigătoare este cea situată pe primul loc, dintre ofertele 

declarate admisibile, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.

în cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor 

să depună o nouă propunere financiară, în plic sigilat, care se depune la data stabilită prin comunicarea autorităţii 

contractante, la locul indicat de aceasta, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară 

are preţul cel mai scăzut.

Garanţia de bună executite:----------y— »
Pentru încheierea contractelor subsecvente autoritatea contractantă solicită constituirea garanţiei de 

bună execuţite, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului subsecvent.

13. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

După finalizarea etapei de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în cel mult o 

zi, tuturor ofertanţilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul procedurii.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: email, cu confirmare de primire

14. CĂI DE ATAC

Conform art. 1, alin. (1) din Legea nr. 101/2016, legea menţionată reglementează remediile, căile de atac şi 

procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune. Totodată, art. 2, alin. (1) 

din acelaşi act normativ prevede că orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 

interes legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri 

poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de 

remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau 

judiciară, la art. 3, alin. (1), lit. a) din legea menţionată, actul autorităţii contractante fiind definit drept orice act 

administrativ emis în legătură cu o procedură privind atribuirea unui contract, orice operaţiune administrativă care 

produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia
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în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în 

cadrul procedurii de atribuire.

Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor:
1 5 5

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti

Telefon: +40213104641 /  +40213104672 /  +40213104673 /  +40751299089

E-mail: office@cnsc.ro

Adresa Internet (URL): www.cnsc.ro

Precizări finale

Ofertantul, prin depunerea ofertei, îşi asumă răspunderea exclusivă, integral, pentru legalitatea şi autenticitatea 

tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură şi atestă că toate 

datele prezentate sunt corecte şi complete.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia 

nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură 

răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. Comisia de evaluare îşi rezervă dreptul de a efectua 

verificări privind datele declarate/prezentate de ofertanţi. Formularele pe care trebuie să le completeze ofertantul 

se găsesc în Secţiunea III intitulată „Formulare” . Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu opisate, 

numerotate, semnate (de către reprezentantul legal) si stampilate corespunzător, pe fiecare pagină.
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SECŢIUNEA II 

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Primăria Sectorului 3 intenţionează să încheie un acord cadru, cu durata de 24 de luni, cu maxim 5 (cinci) operatori 

economici, în vederea achiziţionării de servicii pentru evenimente, respectiv echipamente scenotehnice sunet şi 

lumini, precum şi servicii conexe, în vederea bunei organizări a manifestărilor cultural-artistice, cultural-educative, 

cultural-sportive, recreative şi de divertisment organizate de Primăria Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură 

-  Serviciul Cultură, Sport şi Tineret.

2. OBIECTIVE

Obiectivul urmărit a fi realizat prin prezentul caiet de sarcini este asigurarea achiziţionării de servicii pentru 

evenimente, respectiv echipamente scenotehnice sunet şi lumini, precum şi servicii conexe, în vederea bunei 

organizări a manifestărilor cultural-artistice, cultural-educative, cultural-sportive, recreative şi de divertisment 

organizate de Primăria Sectorului 3.

3. RESPONSABILITĂŢI

Operatorul economic va răspunde de execuţia la timp a obligaţiilor contractuale şi de calitatea serviciilor prestate, 

în conformitate cu prezentul caiet de sarcini. Operatorul economic va răspunde tuturor solicitărilor referitoare la 

îndeplinirea contractului, la cele mai înalte standarde, va colabora cu reprezentanţii desemnaţi ai autorităţii 

contractante în fiecare etapă a contractului şi va răspunde la orice solicitare din partea autorităţii în termenele 

asumate. Operatorul economic va începe prestarea serviciilor care fac obiectul contractului, în termenele şi 

condiţiile asumate. Operatorul economic va fi prezent, personal, sau prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în fiecare 

etapă de implementare a contractului, precum şi la fiecare şedinţă de producţie a evenimentelor, la solicitarea 

reprezentanţilor autorităţii contractante sau ai altor autorităţi responsabile cu organizarea acestora (după caz, 

întâlniri comune cu Poliţia Locală, Jandarmerie etc). Operatorul economic va asigura prezenţa unui 

coordonator tehnic pe teren, pe toată durata derulării activităţilor. Ambele părţi semnatare ale contractului vor 

depune toate eforturile necesare în vederea bunei desfăşurări a evenimentelor organizate de autoritatea 

contractantă. Operatorul economic va fi interfaţa autorităţii contractante în relaţia cu întregul personal implicat în 

realizarea activităţilor tehnice, se va consulta permanent cu reprezentanţii desemnaţi ai autorităţii, va ţine cont de 

sugestiile şi propunerile de îmbunătăţire ale acestora. Atât operatorul economic, cât şi reprezentanţii autorităţii 

contractante vor acţiona unitar, inclusiv pentru diminuarea riscurilor şi gestionarea lor, pe parcursul derulării 

contractului subsecvent.
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4. CERINŢE
5

Context: Primăria Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură -  Serviciul Cultură, Sport şi Tineret, organizează 

evenimente care au loc, în general, în aer liber, în parcul Titan şi Parcul Alexandru loan Cuza, dar şi în spaţii 

neconvenţionale cu potenţial de reconversie, precum şi în spaţii închise, săli de spactacole. în funcţie de locul de 

desfăşurare a evenimentului se vor utiliza echipamentele la solicitarea autorităţii contractante: pentru evenimentele 

organizate în interior, în funcţie de dimensiunea sălii, se vor solicita numai echipamentele necesare; pentru 

evenimentele organizate în aer liber se va dimensiona necesarul tehnic în funcţie de spaţiul indicat şi riderele tehnice, 

în situaţia în care spaţiul destinat evenimentului este deja dotat cu structuri fixe (scenă, foişor de spectacole), 

necesarul tehnic se va dimensiona ţinând cont de dotările existente.

în decursul unui an calendaristic, tipurile evenimentelor organizate în sală de spectacole pot f i : eveniment de 1 

(una) zi, eveniment de 3 (trei) zile consecutive. în aer liber, evenimentele organizate pot fi de 1 (una) zi, 2 (două) zile, 

3 (trei) zile consecutive şi stagiuni de spactacole cu minim 20 de spectacole şi maxim 60 de spectacole, de regulă în 

zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi sărbători legale, dintr-o perioadă determinată (de regulă în timpul verii). De 

asemenea, Primăria Sectorului 3 organizează evenimente dedicate Crăciunului, Revelionului, dar şi anumitor zile cu 

însemnătate istorică, în funcţie de calendarul de evenimente aprobat pe anul în curs.

Reglementări obligatorii în domenii precum cel al mediului, cel social şi cel al relaţiilor de muncă care trebuie 

respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică. Operatorul economic va ţine cont la 

elaborarea ofertei de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile 

şi acordurile internaţionale în aceste domenii. Ofertantul va prezenta o declaraţie în acest sens. în cazul unei 

asocieri, această declaraţie va fi asumată de totii membrii asocierii, după caz subcontractanţi/terţi susţinători. 

Pe tot parcursul executării acordului cadru sunt obligatorii: respectarea legislaţiei în vigoare privind sănătatea şi 

securitatea în muncă, prevenirea situaţiilor de urgenţă, supravegherea prestării serviciilor şi a resurselor umane şi/sau 

materiale necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică; în mod obligatoriu, pe parcursul executării 

acordului cadru, toţi factorii implicaţi se vor asigura că se respectă legislaţia în vigoare cu privire la bunele moravuri 

şi tratamentul egal şi, de asemenea, că nu vor exista manifestări publice care pot cauza prejudicii de imagine autorităţii 

contractante. Informaţii detaliate despre reglementările în vigoare raportate la legislaţia indicată se pot obţine de pe 

site-ul www.inspectiamuncii.ro şi de pe site-ul www.isubif.ro

PROPUNEREA TEHNICĂ se va realiza în conformitate cu solicitările autorităţii contractante, acestea reprezentând 

cerinţe minimale. Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice este la latitudinea fiecărui ofertant, care poate 

include în aceasta orice fel de informaţii privind îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini -  descrierea 

echipamentelor, fişe tehnice, certificate de calitate, de garanţie, fotografii, materiale pe diferite suporturi, simulări, 

schiţe, planşe, etc.
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Propunerea tehnică trebuie să ilustreze îndeplinirea cerinţelor din prezentul caiet de sarcini şi va cuprinde cel puţin 

următoarele:

>  Scenotehnică, sonorizare şi lumini (echipamente şi servicii de montare, punere în funcţiune, 

exploatare şi demontare)

•  Pentru evenimentele în aer liber, se solicită constituirea unei echipe de management tehnic care să 

conţină cel puţin : coordonator tehnic, operator lumini, operator sunet, operator video, tehnician lumini, 

tehnician sunet, tehnician v id eo ; în funcţie de specificul evenimentului, autoritatea contractantă îşi rezervă 

dreptul de a solicita o echipă de management tehnic cu componenţă redusă;

•  Montarea echipamentelor se va face, în funcţie de specificul evenimentului, la solicitarea autorităţii 

contractante;

•  Operatorul economic va asigura personal tehnic specializat necesar montării/demontării echipamentelor, 

cât şi pentru operarea acestora pe parcursul derulării fiecărui eveniment în parte;

•  Operatorul economic va asigura conectarea /deconectarea la/ de la branşamentul electric sau, după caz, 

utilizarea de grupuri electrogene, la fiecare evenim ent; pentru grupurile electrogene operatorul economic 

va asigura combustibilul necesar funcţionării acestora;

•  Operatorul economic va asigura probe tehnice pentru artişti în funcţie de specificul evenimentului, la 

solicitarea autorităţii contractante;

•  Operatorul economic va asigura, la solicitarea autorităţii contractante, filmarea integrală a fiecărui 

eveniment, precum şi livrarea, în format DVD, a materialului video, montat, al evenimentului;

•  Operatorul economic va asigura realizarea de montaje video în acord cu tematica evenimentului organizat, 

la solicitarea autorităţii contractante;

•  Operatorul economic va asigura paza echipamentelor proprii;

•  Operatorul economic va asigura echipamente de backup; pentru fiecare eveniment, operatorul economic 

are obligativitatea de a asigura un microfon dinamic, cu întrerupător on/off conectat direct la sistemul de 

amplificare, fără să fie intermediat de nicio consolă de mixaj, care să fie funcţional 100% pe parcursul 

desfăşurării fiecărui eveniment în parte, denumit generic ’’microfon de urgenţă”;

•  în realizarea serviciilor menţionate, operatorul economic va avea în vedere respectarea legislaţiei, 

normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea 

şi combaterea incendiilor, asigurarea echipamentelor PSI, asigurarea condiţiilor de siguranţă pentru toţi 

participanţii la evenim ent;

•  Operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare va face dovada asigurării 

accesului, pe perioada derulării acordului cadru, la toate echipamentele solicitate de autoritatea 

contractantă prin, dar fără a se limita la : acte privind deţinerea în proprietate proprie, contract de 

închiriere/ subînchiriere, contract de comodat, contract de leasing e tc .;
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important.: NU se solicită ca toate echipamentele cerute să fie în proprietatea operatorului economic, ci doar

să se demonstreze că operatorul economic are posibilitatea asigurării acestora.

•  Operatorul economic va face dovada deţinerii certificatului de calitate a serviciilor, în raport cu

standardul ISO 9001 :2015 emis de către un organism de certificare acreditat şi valabil la data 

depunerii ofertei. în situaţia în care ofertantul nu poate prezenta certificatul menţionat anterior, sunt 

acceptate orice alte documente echivalente de certificare, care probează în mod concludent îndeplinirea 

cerinţelor. în cazul asocierii, cerinţa va fi îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea 

sa din acordul cadru pe care o realizează;

•  Operatorul economic poate oferta echipamente si/sau servicii superioare celor solicitate prin 

caietul de sarcini, cu condiţia ca preţul acestora să nu depăşească bugetul maxim estimat situaţie 

în care asumarea unor echipamente si/sau servicii superioare devine pentru ofertantul respectiv 

clauză contractuală, valabilă pe tot parcursul derulării acordului-cadru;

•  Operatorul economic va asigura toate condiţiile necesare bunei organizări a evenimentului;

•  Operatorul economic are obligaţia de a nu afecta spaţiul, mobilierul urban sau structurile amplasate în

locul de desfăşurarea a fiecărui eveniment în parte; în situaţia apariţiei unor deteriorări, spaţiul folosit va fi 

adus la starea iniţială de către operatorul economic, pe cheltuiala sa;

•  Operatorul economic nu va aduce niciun fel de prejudicii de imagine Primăriei Sectorului 3;

>  Alte cerinţe:

în realizarea serviciilor solicitate, operatorul economic va avea în vedere:

- întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a echipamentelor utilizate pe perioada derulării 

evenimentelor;

- identificarea celor mai bune soluţii tehnice, în funcţie de spaţiul de desfăşurare a evenimentului şi specificul 

acestuia;

- menţinerea unei comunicări permanente cu reprezentanţii desemnaţi ai autorităţii contractante în vederea 

managementului comun al evenimentului, evitarea întârzierilor în derularea activităţii, remedierea cât mai rapidă a 

eventualelor situaţii care pot genera discontinuităţi în derularea activităţilor precum şi imediata soluţionare a 

eventualelor conflicte.

- adaptarea la condiţiile meteo, astfel încât atât pe durata prestaţiilor artistice, cât şi în timpul probelor tehnice, 

operatorul economic are obligaţia de a asigura echipamente care să încălzească atât scena, cât şi spaţiile 

adiacente, precum şi FOH-ul, astfel încât să se asigure condiţii optime de desfăşurare a activităţii (minim 15 grade 

Celsius în proximitate). De asemenea, operatorul economic are obligaţia de a efectua toate demersurile necesare 

astfel încât acoperişurile scenei şi structurile cu echipamente să fie curăţate de zăpadă, în caz de ninsoare. 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu accepta montarea în spaţiul de eveniment a oricăror 

echipamente, structuri sau componente ale acestora care prezintă semne de deteriorare, sunt murdare sau rupte
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(de exemplu, dar fără a se limita la corturi murdare, fundaluri de scenă deteriorate, murdare sau rupte, scaune 

ruginite, mochetă murdară sau găurită, oglinzi sparte, cuiere incomplete, fără umeraşe sau accesorii de depozitare 

etc.), operatorul economic având obligaţia de a înlocui eventualele echipamente sau structuri aflate în această 

situaţie, în cel mult 2 ore de la constatarea unei asemenea situaţii.

Nu se acceptă montarea corturilor destinate artiştilor, organizatorilor sau FOH fără podină, indiferent de spaţiul în 

care acestea sunt amplasate.

în cazul în care se impune reprogramarea unor evenimente din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, operatorul 

economic are obligaţia de a asigura serviciile solicitate, la data comunicată de autoritatea contractantă.

Traseul de cabluri şi conectică dintre FOH şi scenă/echipamente vor fi, obligatoriu, protejate cu cable cross/yellow 

jackets. Operatorul economic este responsabil pentru racordarea la sursa de energie electrică, indicată de 

autoritatea contractantă (după caz, generatoare) şi va proteja cu cable cross/yellow jackets toată conectică 

supraterană.

împrejmuirea FOH şi a scenei va fi asigurată, obligatoriu, cu garduri tip baricadă de forţă, de minim 1 m înălţime. 

Autoritatea contractantă poate pune la dispoziţie garduri proprii, cu condiţia manipulării, montării şi demontării 

acestora.

La semnarea fiecărui contract subsecvent, operatorul economic are obligaţia predării proiectului tehnic al 

amplasamentului, indicând în acesta tipul de echipamente şi structuri utilizate, caracteristicile tehnice ale 

echipamentelor şi structurilor utilizate şi certificatele de calitate/garanţie ale acestora, inclusiv indicaţiile referitoare 

la ignifugare, precum şi lista echipamentelor PSI (număr, tip şi amplasare). De asemenea, operatorul economic are 

obligaţia ca la semnarea fiecărui contract subsecvent să transmită un tabel centralizator al personalului care 

desfăşoară activităţi pe teren, indicând responsabilitatea fiecăruia în implementarea contractului, precum şi etapele 

în care personalul este prezent pe teren. Echipele care implementează contractul au obligaţia de a participa la 

instruirile specifice realizate de autoritatea contractantă în domeniul SSM şi PSI. Coordonatorul tehnic al echipei 

de implementare a contractului subsecvent are obligaţia de a respecta întocmai toate indicaţiile primite din partea 

reprezentantului autorităţii contractante, în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, precum şi pentru asigurarea 

desfăşurării activităţi i/even i men tu I u i în cele mai bune condiţii.

Coordonatorul tehnic va fi prezent la locul evenimentului, alături de reprezentantul desemnat al autorităţii 

contractante, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

Costurile referitoare la transport, precum şi utilajele necesare montare/demontare/operare echipamente, precum şi 

paza acestora revin exclusiv operatorului economic.

în anumite cazuri, autoritatea contractantă poate solicita amplasarea echipamentelor conform unui proiect tehnic 

propriu, asigurarea (după caz) a unor echipamente de tipul catwalk, întâzieri audio-video.

La evenimentul dedicat Revelionului, operatorul economic va asigura în cortul destinat artiştilor, un echipament 

video (monitor tip plasma, LCD sau echivalent cu diagonala de cel puţin 42inch, cu stativ de înălţime minimă 1,6m),
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conectat în timp real cu scena; de asemenea, va asigura pe scenă cronometru/ceas portabil sau echivalent, pentru 

monitorizare timp scenă.

Operatorul economic are obligaţia de a asigura o vestimentaţie decentă a personalului tehnic, adecvată tipului de 

eveniment organizat, precum şi ecusoane de identificare.

Accesul auto în spaţiul de eveniment este permis în baza legitimaţiilor de acces eliberate de autoritatea 

contractantă, doar pentru încărcarea/descărcarea echipamentelor, operatorul economic având obligaţia de a 

respecta intervalele orare de acces stabilite de autoritatea contractantă şi, de asemenea, are obligaţia de a nu 

permite accesul/staţionarea autovehiculelor personale ale angajaţilor în spaţiul de eveniment.

Pentru documentarea evenimentelor organizate de autoritatea contractantă în anii anteriori, operatorul economic 

se poate documenta, prin accesarea paginii www.primarie3.ro şi, de asemenea, pe pagina 

www.facebook.com/evenimentesector3

Recomandăm, de asemenea, vizitarea amplasamentelor de evenimente din Parcul Alexandru loan Cuza, Parcul 

Titan şi Parcul Colţea.

Operatorul economic îşi asumă în integralitate răspunderea legală şi, dacă este cazul, plata oricăror daune 

sau prejudicii pentru eventuale accidentări, răniri, situaţii de deces ale personalului tehnic şi auxiliar, în 

timpul montării, demontării, exploatării sau a altor activităţi desfăşurate în legătură cu derularea 

contractului subsecvent.

Pentru montajele video solicitate de autoritatea contractantă, în situaţia în care operatorul economic 

utilizează materiale grafice, video, audio proprii, acesta îşi asumă în integralitate răspunderea legală şi, 

dacă este cazul, plata oricăror daune sau prejudicii ce ar putea rezulta din încălcarea unor drepturi de 

proprietate intelectuală.

Plata serviciilor prestate conform contractului subsecvent se face în baza facturii fiscale eliberate de 

operatorul economic şi este condiţionată de semnarea de către părţi a procesului verbal de recepţie a 

serviciilor, precum şi de prezentarea raportului narativ al operatorului economic cu privire la realizarea 

contractului.

PROPUNEREA FINANCIARĂ va fi prezentată exclusiv în lei, la care se adaugă TVA 19%, rezultând astfel 

valoarea totală ofertată. Se vor cuprinde toate costurile necesare prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet 

de sarcini.

Propunerea financiară este fermă, valabilă pe toată durata acordului cadru; nu este permisă majorarea 

preţurilor unitare asumate de operatorul economic prin oferta financiară.

Modelul de completare a propunerii financiare din documentaţia de atribuire este orientativ, operatorul economic 

având obligaţia de a indica explicit preţurile unitare pentru fiecare echipament/serviciu solicitat, fără TVA.
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Anexă la caietul de sarcini 

-listă echipamente şi servicii-

Tabel 1. Echipament minim-eveniment cu durata de o (1) zi

nr.

crt
Descriere buc

- Scenotehnica

1

Structura acoperiş scena cu dimensiuni minime: L=10m, l=7m, H=6m care sa suporte o incarnare de minim 

1700kg sarcina uniform distribuita. Se vor asigura sisteme de ancorare cu butoie de apa sau pietre/blocuri de 

beton de minim 1 tona pe fiecare punct de sprijin conform calcului static al scenei. Scena va fi asigurata pentru 

situaţii meteo neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin gaurire. Se vor asigura protecţii complete pe laterale 

si fundalul scenei. (Nu vor fi accceptate fundaluri murdare, taiate, găurite, etc.)

1

2

Podium scena cu dimensiuni 10m x 7m cu inaltime minim de 1,00m cu picioare reglabile pe toata suprafaţa 

astfel incat sa ofere posibilitatea de a prelua denivelările suprafeţei pe care se montează, cu fusta neagra pe 

partea din fata si latelare, cu mana curenta pe 3 laturi. Pentru acces scena se vor asigura 2 scări prevăzute cu 

mana curenta si trepte semnalizate corespunzător pentru a putea fi văzute de artişti si in condiţii de iluminat 

scăzut.

1

3
Zona de control tehnic al instalatiiilor tehnice (FOH) care sa asigure asigure un climat optim pentru funcţionarea 

corespunzătoare a echipmentelor si personalului tehnic împotriva condiţiilor meteo extreme.
1

Echipamente SUNET

4

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 15.000W complet cu incinte acustice medii-inalte, incinte acustice 

bass, amplificare, procesare si sistem de suspendare. Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit 

pe plan mondial cum ar fi: D&B, L'Acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, EAW, Nexo sau echivalent

1

5 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi model 8

6 Mixer audio digital minim 32 canale 1

7 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 8

8 Microfon instrumente, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 15

9 Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 4
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10 Stative pentru microfon 20

11
Backline pentru concert live (set tobe, amplificator chitară solo, amplificator chitară bass, set microfoane pentru 

tobe)
1

12 CD player 1

13 Laptop 1

14 Instalaţie de conectică semnal audio si curent electric. 1

Echipamente LUMINI

15

Comanda (mixer) lumini profesionale cu minim 4 universe, DMX. Echipamentele ofertate vor fi de la un 

producător renumit pe plan mondial cum ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, Martin, High End Systems, ETC 

sau echivalent

1

16 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R 10

17 Cap mobil Beam cu lampa 5R 12

18
Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate de pixel mapping, shape-uri prestabilite, efect 

caleidoscop, cu output minim 5500 lumeni.
12

19 Stroboscop RGBW, cu output minim 40000 lumeni. 8

20 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 24

21 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, prevăzut cu voleu, portfiltru, clema de suspendare 5

22 Blinder 2x650W sau echivalent LED 8

23 Proiector urmărire HMI - 1200W cu stativ 2

24 Hazer 2

25 Protecţie cablu (ml) 50

26 Rack dimmer 24 canale 1

27 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1

Echipamente VIDEO

28
Ecran LED 24 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare in varianta de suspendare sau stack, 

procesor, media server, instalaţie de semnal si electroalimentare
1

Manopera

29 Operator sunet 1
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30 Operator lumini 1

31 Operator video 1

32 Tehnician sunet 2

33 Tehnician lumini 4

34 Tehnician video 1

Tabel II. Echipament minim-eveniment cu durata de o (1) zi

nr.

crt
Descriere buc

- Scenotehnica -

1

Structura acoperiş scena cu dimensiuni minime: L=12m, l=8m, H=7m care sa suporte o incarnare de minim 

2600kg sarcina uniform distribuita. Se vor asigura sisteme de ancorare cu butoie de apa sau pietre/blocuri de 

beton de minim 1 tona pe fiecare punct de sprijin conform calcului static al scenei. Scena va fi asigurata pentru 

situaţii meteo neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin gaurire. Se vor asigura protecţii complete pe laterale 

si fundalul scenei. (Nu vor fi accceptate fundaluri murdare, taiate, găurite, etc.)

1

2

Podium scena cu dimensiuni 12m x 8m cu inaltime minim de 1,20m cu picioare reglabile pe toata suprafaţa 

astfel incat sa ofere posibilitatea de a prelua denivelările suprafeţei pe care se montează, cu fusta neagra pe 

partea din fata si latelare, cu mana curenta pe 3 laturi. Pentru acces scena se vor asigura 2 scări prevăzute cu 

mana curenta si trepte semnalizate orespunzator pentru a putea fi văzute de artişti si in condiţii de iluminat 

scăzut.

1

3
Zona de control tehnic al instalatiiilor tehnice (FOH) care sa asigure asigure un climat optim pentru funcţionarea 

corespunzătoare a echipmentelor si personalului tehnic impotriva condiţiilor meteo extreme.
1

Echipamente SUNET

4

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 25.000W complet cu incinte acustice medii-inalte, incinte acustice 

bass, amplificare, procesare si sistem de suspendare. Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit 

pe plan mondial cum ar fi: D&B, L'Acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, EAW, Nexo sau echivalent

1

5 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi model 8

6 Mixer audio digital minim 32 canale 1

7 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 8
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8 Microfon instrumente, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 15

9 Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 4

10 Stative pentru microfon 20

11
Backline pentru concert live (set tobe, amplificator chitară solo, amplificator chitară bass, set microfoane pentru 

tobe)
1

12 CD player 2

13 Laptop 1

14 Instalaţie de conectică semnal audio si curent electric. 1

Echipamente LUMINI

15

Comanda lumini profesionale cu minim 8 universe, DMX. Echipamentele ofertate vor fi de la un producător 

renumit pe plan mondial cum ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, Martin, High End Systems, ETC sau 

echivalent

1

16 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 20R 16

17 Cap mobil Beam cu lampa 5R 20

18
Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate de pixel mapping, shape-uri prestabilite, efect 

caleidoscop, cu output minim 5500 lumeni.
12

19 Cap mobil profile (cu 4 cuţite) cu lampa HMI minim 700W sau echivalent pe LED 8

20 Stroboscop RGBW, cu output minim 40000 lumeni. 8

21 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 24

22 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, prevăzut cu voleu, portfiltru, clema de suspendare 6

23 Blinder 2x650W sau echivalent LED 12

24 Proiector urmărire HMI - 1200W cu stativ 2

25 Hazer 2

26 Protecţie cablu (ml) 50

27 Rack dimmer 24 canale 1

28 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1
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Echipamente VIDEO

29
Ecran LED 24 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare in varianta de suspendare sau stack, 

procesor, media server, instalaţie de semnal si electroalimentare
1

Manopera

30 Operator sunet 1

31 Operator lumini 1

32 Operator video 1

33 Tehnician sunet 2

34 Tehnician lumini 4

35 Tehnician video 1

Tabel III. Echipament minim-eveniment cu durata de o (1) zi

nr.

crt
Descriere buc

Scenotehnica

1

Structura acoperiş scena cu dimensiuni minime: L=18m, 1=14m, H=10m care sa suporte o incarnare de minim 

7000kg sarcina uniform distribuita. Se vor asigura sisteme de ancorare cu butoie de apa sau pietre/blocuri de 

beton de minim 1 tona pe fiecare punct de sprijin conform calcului static al scenei. Scena va fi asigurata pentru 

situaţii meteo neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin gaurire. Se vor asigura protecţii complete pe laterale 

si fundalul scenei. (Nu vor fi accceptate fundaluri murdare, taiate, găurite, etc.)

1

2

Podium scena cu dimensiuni 18m x 14m cu inaltime minim de 1,60m cu picioare reglabile pe toata suprafaţa 

astfel incat sa ofere posibilitatea de a prelua denivelările suprafeţei pe care se montează, cu fusta neagra pe 

partea din fata si latelare, cu mana curenta pe 3 laturi. Pentru acces scena se vor asigura 2 scări prevăzute cu 

mana curenta si trepte semnalizate orespunzator pentru a putea fi văzute de artişti si in condiţii de iluminat 

scăzut.

1

3
Zona de control tehnic al instalatiiilor tehnice (FOH) care sa asigure asigure un climat optim pentru funcţionarea 

corespunzătoare a echipmentelor si personalului tehnic împotriva condiţiilor meteo extreme.
1

Echipamente SUNET
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4

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 40.000W complet cu incinte acustice medii-inalte, incinte acustice 

bass, amplificare, procesare si sistem de suspendare. Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit 

pe plan mondial cum ar fi: D&B, L'Acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, EAW, Nexo sau echivalent

1

5 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi model 8

6 Mixer audio digital minim 32 canale 1

7 Mixer audio digital minim 48 canale monitorizare scena 1

8 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 10

9 Microfon instrumente, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 15

10 Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 6

11 Stative pentru microfon 20

12
Backline pentru concert live (set tobe, amplificator chitară solo, amplificator chitară bass, set microfoane pentru 

tobe)
2

13 CD player 2

14 Laptop 1

15 Instalaţie de conectică semnal audio si curent electric. 1

Echipamente LUMINI

16

Comanda (mixer) lumini proferionale cu minim 12 universe, DMX. Echipamentele ofertate vor fi de la un 

producător renumit pe plan mondial cum ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, Martin, High End Systems, ETC 

sau echivalent

1

17 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R/20R 20

18 Cap mobil Beam cu lampa 5R 30

19
Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate de pixel mapping, shape-uri prestabilite, efect 

caleidoscop, cu output minim 5500 lumeni.
20

20 Cap mobil profile (cu 4 cutite) cu lampa HMI minim 1200W sau echivalent pe LED 10

21 Stroboscop RGBW, cu output minim 40000 lumeni. 14

22 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 42
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23 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, prevăzut cu voleu, portfiltru, clema de suspendare 6

24 Blinder 2x650W sau echivalent LED 18

25 Bara Sunstrip Active DMX 18

26 Proiector urmărire HMI - 2500W cu stativ 2

27 Hazer 4

28 Protecţie cablu (ml) 100

29 Rack dimmer 24 canale 1

30 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1

Echipamente VIDEO

31
Ecran LED 24 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare in varianta de suspendare sau stack, 

procesor, media server, instalaţie de semnal si electroalimentare
1

Manopera

32 Operator sunet 1

33 Operator lumini 1

34 Operator video 1

35 Tehnician sunet 2

36 Tehnician lumini 4

37 Tehnician video 1

Tabel V. Echipamente solicitate pentru staqiuni de 20 spectacole în aer liber

nr.

crt
Descriere buc

- Scenotehnica -

1
Portal din grila de aluminiu cu L=9 si H=6,5m, care sa suporte o incarnare de minim 100kg sarcina uniform 

distribuita asigurat pentru situaţii meteo neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin gaurire
1

Echipamente SUNET
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2

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 10.000W complet cu incinte acustice medii-inalte, incinte 

acustice bass, amplificare, procesare. Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit pe plan 

mondial cum ar fi: D&B, L'Acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, EAW, Nexo sau echivalent

1

3 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi model 6

4 Mixer audio digital minim 32 canale 1

5 Microfon preluare instumente corzi atasabil pe instrument tip DPA sau echivalent 12

6 Microfon preluare instrumente suflători, 12

7 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 10

8 Set microfoane tobe, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 1

9 Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 2

10 Stativ microfon 20

11 Set de tobe 1

12 CD Player 2

13 Instalaţie de conectică semnal audio si curent electric. 1

Echipamente LUMINI

14

Comanda (mixer) lumini proferionale cu minim 2 universe, DMX. Echipamentele ofertate vor fi de la un 

producător renumit pe plan mondial cum ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, Martin, High End Systems, ETC 

sau echivalent

1

15 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, prevăzut cu voleu, portfiltru, clema de suspendare 8

16 Proiector cu lentila plan convexa cu lampa halogen 750W prevăzut cu cutite, portfiltru, clema de suspendare 8

17 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R/20R 4

18
Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate de pixel mapping, shape-uri prestabilite, efect 

caleidoscop, cu output minim 5500 lumeni.
4

19 Reflector asimetric cu lampa HQI - T400W, blue sau green, IP64 13

20 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 2
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21 Rack dimmer 24 canale 1

22 Protecţie cablu (ml) 15

23 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1

Manopera

24 Operator sunet 1

25 Operator lumini 1
26 Tehnician sunet 2

27 Tehnician lumini 3

Tabel V. Alte echipamente si servicii

nr.

crt
Descriere buc

- Alte echipamente

1
Ecran LED 12 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare in varianta de suspendare sau stack, 

procesor, media server, instalaţie de semnal si electroalimentare
2

2
Plasa/ecran LED 50mp, maxim 20 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare in varianta de suspendare 

sau stack, procesor, media server, instalaţie de semnal si electroalimentare
1

3
Car/kit HD, minim 5 camere video, canal camere, mixer video, intercomunicaţie, posibilitate de 

înregistrare si transmisie în timp real, livrarea unui martor montat tip live.
1

4 Montaj video nonlinear in acord cu tematica evenimentului 1

5 Pian acustic (transport, amplasare, acordaj) 1

6 Grup electrogen 140 KVA, cu combustibilul aferent consumului 3

7

Cort profesional, dimensiune 10mx10m, prevăzut cu podină, mochetă, oglinda, cuier cu minim 20 locuri de 

agatare, lumina ambientala, 2 mese, 20 scaune, 1 trusa de prim ajutor. (Nu vor fi accceptate corturile cu 

pereţi tip geam, acoperiş, pereţi, mocheta murdare, taiate, găurite, etc.)

1

8

Cort profesional, dimensiune 5mx5m, prevăzut cu podină, mochetă, oglinda, cuier cu minim 20 locuri de 

agatare, 10 scaune, lumina ambientala,2 mese, 1 trusa de prim ajutor. (Nu vor fi accceptate corturile cu 

pereţi tip fereastra, acoperiş, pereţi, mocheta, murdare, taiate, găurite, etc.)

2
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9 Tunuri de căldură electrice sau, după caz, cu combustibil aferent consumului 12

10 Scaune tapitate fara mânere 40

11 Pupitre pentru partituri prevăzute cu lămpi 30

12

Transport 500 scaune, de la locul indicat de autoritatea contractanta, manipulare, depozitare -in cazul in 

care este necesar pe perioada desfăşurării evenimentului, transport la locul de depozitare al autoritatii 

contractante, după finalizarea evenimentului

1

13 Portal din grila de aluminiu L= 6m, H= 10m 2

14 Cerc din grila Aluminiu cu Diam ext. = 4m 4

15 Cerc din grila Aluminiu cu Diam ext. = 6m 2

16
Tower din grila aluminiu cu H = 10m, prevăzut cu baza, cărucior (sleeve block), capac, palan/motor 

electric
6

17 Platforma mobila 2m x2m, H=0,3m, prevăzută cu mocheta 2

18 Paravan PVC transparent izolare acustica tobe 2

19 Monitor InEar wireleess 10

20 Microfon cor, tip AKG 414 sau echivalent 10

21 Schela modulară layher (2mx2mx2m) 50

22 Sistem intercom minim 4 posturi. 1

23 Monitor tip Plasma/LCD/LED cu diagonala de minim 42" cu stativ la H min. 1,6m 2

24 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R/20R 20

25 Proiector retro halogen /  LED, minim 6 surse, model Robe PixelPATT, Portman P1, P2 sau echivalent 20

26 microfon tip lavaliera/headset 10
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SECŢIUNEA III - FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 1

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE

5

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, ............................................ (Nume / prenume), reprezentant împuternicit al

.................................................... (denumirea /  numele şi sediul /  adresa operatorului economic), declar pe propria

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu 

mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, respectiv că 

nu am fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286 /2009  privind Codul penal, 

cu modificările şi completările ulterioare (sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

 care a dispus condamnarea - după caz);

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286 /  2009, cu modificările şi completările

ulterioare şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 -1 3  din Legea nr. 7 8 /2 0 0 0  pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare (sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului...................care a dispus condamnarea - după caz)]

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181— 185 din Legea nr. 78 /

2000, cu modificările şi completările ulterioare (sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului 

................... care a dispus condamnarea - după caz) ;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535 /2004 privind prevenirea şi combaterea

terorismului, cu modificările şi completările ulterioare (sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

statului...................care a dispus condamnarea - după caz)]

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656 /2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor 

precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu 

modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535 /2004, cu modificările şi

completările ulterioare (sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului...................care a

dispus condamnarea - după caz)]

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286 /  2009, cu modificările

şi completările ulterioare (sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului...................care a

dispus condamnarea - după caz)]
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g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene 

din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul, ............................................ (Nume / prenume), reprezentant împuternicit al

....................................................  (denumirea /  numele şi sediul /  adresa operatorului economic), declar, de

asemenea, pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 

în acte pub lice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, respectiv că nu am fost condamnat printr-o hotărâre definitivă, în calitate de membru al organului de

administrare, de conducere sau de supraveghere al ................................ (denumirea /  numele operatorului

economic) sau în baza puterii mele de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia.

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampilă)
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OPERATOR ECONOMIC Formularul nr. 2

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
J

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi art. 167 din 
Legea nr. 98/2016

1. Subsemnatul (a) ..........................................................  (Nume / prenume), reprezentant al ................................

(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de

.................................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect

.......................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul C P V .................................. ),

la data d e ................................. (zi/lună/an), organizată d e ............................................................ (denumirea autorităţii

contractante), declar pe propria răspundere că nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor,taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat.

2. Subsemnatul(a) ..........................................................  (Nume/prenume), reprezentant al ...............................

(denumirea, numele operatorului economic)) declar, de asemenea, pe propria răspundere că

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 (aferente reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social 

şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri 

colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii);

b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care să pună în discuţie integritatea societăţii pe care o reprezint, în 

sensul prevăzut la alin. (3) şi (4) ale art. 167;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 

cu procedura în cauză;

e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) participarea anterioară a societăţii pe care o reprezint la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o 

distorsionare a concurenţei;;

g) nu mi-am încălcat, în mod grav sau repetat, obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice /  al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar 

eventualele încălcări ale obligaţiilor mele nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune- 

interese sau alte sancţiuni comparabile;
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h) am prezentat, în forma corectă şi completă, informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în scopul verificării 

absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie şi sunt în măsură să prezint 

documente justificative, în acest sens, dacă vor fi solicitate;

i) nu am încercat să influenţez, în mod nelegal, procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin informaţii 

confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire şi nici nu am furnizat, 

din neglijenţă, informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante 

privind excluderea societăţii pe care o reprezint din procedura de atribuire, selectarea societăţii pe care o reprezint 

sau atribuirea contractului de achiziţie publică /  acordului-cadru către societatea pe care o reprezint.

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare 

de care dispun.

înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampilă)
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016  

privind achiziţiile publice

Subsem natul....................................., (Nume / prenume), reprezentant legal /  împuternicit al operatorului economic

.....................(denumirea, numele operatorului economic) participant la procedura de atribuire a contractului de

...................................... (denumirea contractului) în calitate de ofertant (ofertant asociat /  terţ susţinător /
subcontractant), prin prezenta, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal 

privind falsul în declaraţii, că în cadrul societăţii pe care o reprezint (în cadrul consiliului de administraţie /  al 

organului de conducere sau de supervizare a acestuia, şi /  sau în calitate de acţionari ori asociaţi), nu se regăsesc 

persoane care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de 

atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia, care au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic 

sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element de natură a compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

Totodată, subsemnatul, declar pe propria răspundere că, în cadrul societăţii pe care o reprezint, nu se regăsesc 

persoane care sunt soţ / soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu 

următoarele persoane care deţin funcţie de decizie în autoritatea contractantă Sectorul 3 al Municipiului 

Bucureşti - cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele 

care aprobă /  semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele 

care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică): ROBERT 

SORIN NEGOIŢĂ, Primar, ELENA PETRESCU, Viceprimar, HONORIUS EDWARD ADRIAN CIRCA, City 

Manager; MARIUS MIHĂIŢĂ, Secretar, ROXANA CÎRSTEA, Director executiv -Direcţia Juridică, LILIANA 

PREDILA, Şef Serviciu Juridic Contencios Administrativ, GEORGETA VIŞAN, Şef Serviciu Legislaţie Avizare 

Contracte, NĂSTĂILĂ ROXANA, consilier juridic Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte, OCTAVIAN GHETU, 

Director executiv economic, RAZVAN PÂRVU, Şef serviciu Contabilitate, IRINA GINA SOROCEANU, director 

executiv Investiţii Achiziţii, CORALIA FILIP, Şef serviciu Proceduri de Achiziţii, NICOLETA PLĂCINTE, expert 

Serviciul Proceduri de Achiziţii, OLIMPIA STANCA, CONSILIER JURIDIC Serviciul proceduri de Achiziţii, EMILIA 

CARABULEA, expert Serviciul Proceduri de Achiziţii, MARIA DRĂGHICI, Expert, serviciul Proceduri de Achiziţii, 

MIOARA MATEI, director executiv învăţământ Cultură, COSMIN BARBU-HRISCU, şef serviciu Cultură, Sport şi 

Tineret, CĂTĂLIN CRISTIAN ANTOCHE, expert Serviciul Cultură, Sport şi Tineret, ALINA MARINA BELEA, expert
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Serviciul Cultură, Sport şi Tineret, LAURA DANIELA MARINESCU, expert Serviciul Cultură, Sport şi Tineret, 

SORINA ANDREEA FRĂTILĂ, expert Serviciul Cultură, Sport şi Tineret.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampilă)
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OPERATOR ECONOMIC
Formularul nr. 4

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE

privind lista principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani

Subsemnatul........................................ (Nume / prenume), reprezentant legal /  împuternicit al operatorului economic

..................... (denumirea, numele operatorului economic) participant la procedura de atribuire a contractului de

...................................... (denumirea contractului) în calitate de ofertant (ofertant asociat /  terţ susţinător /
subcontractant% prin prezenta, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Noul Cod penal 

privind falsul în declaraţii, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care 

însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Sectorului 3 al Muncipiului Bucureşti, cu sediul în Calea Dudeşti, 

nr. 191, Sector 3, Bucureşti, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data com pletării: Operator economic, 
(semnătură autorizată si stampilă)

Nr.
crt.

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/nume
beneficiar

/client
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţ
total

contract

Procent
îndeplinit

de
prestator

(%)

Perioadă 
derulare 
contract **)

1
2
3

*)Se precizează ca itatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractan unic sau
contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampilă)
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Formularul nr. 6
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

înregistrat la sediul 
autorităţii contractante

5

(denumire/nume) 
Nr............. / ...................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ......................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a inivitaţiei de participare înregistrate sub nr............ din data d e .............prin care suntem invitaţi să
prezentăm ofertă în scopul atribuirii contractului de Servicii pentru evenimente, respectiv echipamente 
scenotehnice, sunet şi lumini, precum şi servicii conexe, în vederea bunei organizări a evenimentelor 
cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, socio-educative, recreative, sportive şi de tineret, 
organizate de Primăria Sectorului 3, prin PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE,

n o i,.......... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem, alăturat, următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:

a) oferta
b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării
Cu stimă,

Operator economic,

(semnătura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
Formularul nr. 7

(denumirea/numele)

Nr...... /  data ........

ÎMPUTERNICIRE

Noi__________________________________( denumirea/numele ofertantului), avand sediul social
în______________________________________  ( adresa completa), telefon ______________ , fax
_________________ , înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. _____________________, CUI
_______________ , reprezentată legal p r in __________________________________ ( nume, prenume) în calitate
d e ______________________(funcţie)

ÎMPUTERNICIM,
prin prezenta, pe dl./d-na_______________________________________  domiciliat(a) în
____________________________________________________________ (adresa completa) care se legitimează cu
B.l./C.l. s e r ia _____ nr._____________, C N P _____________________, eliberat d e _____________________, la
data d e ______________ , având funcţia d e _____________________________ , să ne reprezinte la procedura de
__________________________ , organizată de ____________________ în scopul atribuirii contractului de

în îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele d rep tu ri:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedura
d e ___________________________________ .
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau 
în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
4. Să negocieze cu comisia de evaluare preţul final al contractului.
5. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport-în  termen de valabilitate).

Data Denumirea mandantului

reprezentată prin 

Semnătura
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OPERATOR ECONOMIC
Formularul nr. 8

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE 
SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit a l_______________ (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul 
anexat sunt reale.
2. Subsemnatul, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu 
sediul în Calea Dudeşti, nr. 191, Sector 3, Bucureşti, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu 
activitatea noastra.
4. Prezenta declaraţie este valabila pana la data d e ______________(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampilă)

Nr.
Ort.

Denumire subcontractant Partea /părţile din contract ce urmeaza 
a fi subcontractate

Acord subcontractor cu 
specimen de semnătură

1

2

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampilă)
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Operator economic, Formularul nr. 9

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Cont Trezorerie:

4. Adresa sediului central:

5. Telefon:
E-mail:

6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare___________________________________________(numărul, data si locul
de inmatriculare/inregistrare)

7. Obiectul de activitate, pe domenii:____________________________________________(in conformitate cu
prevederile din statutul propriu)

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată si stampilă)
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Formularul nr. 5
OPERATOR ECONOMIC 

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ

C ă tre ......................................................................................... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului________________ (denumirea

/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus 

menţionata, sa executăm Servicii pentru evenimente, respectiv echipamente scenotehnice, sunet şi lumini, 

precum şi servicii conexe, în vederea bunei organizări a evenimentelor cultural-artistice, cultural-sportive, 

cultural-educative, socio-educative, recreative, sportive şi de tineret, organizate de Primăria Sectorului 3,

pentru suma d e ...................... Lei (se specifică fiecare sumă in litere si in cifre), la care se adauga taxa pe valoarea

adaugata (cotă 19%), in valoare de .....................Lei (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executăm serviciile pe care ni l-am 

asumat prin propunerea tehnică.

3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata d e .....de zile (durata in litere si cifre), respectiv

pana la data d e _____________________________ (ziua/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate

fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achiziţie publică de servicii, aceasta ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare a procedurii, vor 

constitui un contract angajant intre noi.

5. Alături de oferta de baza:

P  depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod 

clar „alternativa” ;

P  nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

6. înţelegem ca nu sunteti obligati sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteti 

primi, în condiţiile în care aceasta nu satisface cerinţele minimale obligatorii impuse de autoritatea contractantă 

pentru calificarea ofertanţilor şi pentru declararea conformităţii propunerilor tehnice sau în cazul în care nu satisface 

cerinţele de încadrare în valoarea maximală bugetată.

Data /  /

______________ , in calitate d e _______________________ , legal autorizat sa semnez

(nume şi prenume)

oferta pentru si in num ele__________________________________________________________ .

(denumirea /numele operatorului economic ofertant ■ semnătură si stampila)
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Tabel I. Echipament minim - eveniment cu durata de o (1) zi LEI

n r .
c r t

D e s c r ie re b u c
N R .

M IN IM
Z IL E

N R .
M A X IM

Z IL E

P R E Ţ  U N IT A R  
F Ă R Ă  T V A

V A L O A R E  
M IN IM Ă  F Ă R Ă  

T V A

V A L O A R E  M A X IM A  
F Ă R Ă  T V A

Scenotehnica

1

Structura acoperiş scena cu dimensiuni minime: L=10m, l=7m, 
H=6m care sa suporte o incarcare de minim 1700kg sarcina 
uniform distribuita. Se vor asigura sisteme de ancorare cu butoie de 
apa sau pietre/blocuri de beton de minim 1 tona pe fiecare punct de 
sprijin conform calcului static al scenei. Scena va fi asigurata 
pentru situaţii meteo neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin 
gaurire. Se vor asigura protecţii complete pe laterale si fundalul 
scenei. (Nu vor fi accceptate fundaluri murdare, taiate, găurite, etc.)

1 1 2

2

Podium scena cu dimensiuni 10m x 7m cu inaltime minim de l,00m 
cu picioare reglabile pe toata suprafaţa astfel incat sa ofere 
posibilitatea de a prelua denivelările suprafeţei pe care se 
montează, cu fusta neagra pe partea din fata si latelare, cu mana 
curenta pe 3 laturi. Pentru acces scena se vor asigura 2 scări 
prevăzute cu mana curenta si trepte semnalizate orespunzator 
pentru a putea fi văzute de artişti si in condiţii de iluminat scăzut.

1 1 2

3

Zona de control tehnic al instalatiiilor tehnice (FOH) care sa 
asigure asigure un climat optim pentru funcţionarea 
corespunzătoare a echipamentelor si personalului tehnic impotriva 
condiţiilor meteo extreme.

1 1 6

TOTAL ECHIPAMENTE SCENOTEHNICE
lEchipamente SUNET



4

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 15.000W complet cu 
incinte acustice medii-inalte, incinte acustice bass, amplificare, 
procesare si sistem de suspendare. Echipamentele ofertate vor fi de 
la un producător renumit pe plan mondial cum ar fi: D&B, 
L'Acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, EAW, Nexo sau 
echivalent

1 1 6

5 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi model 8 1 6

6 Mixer audio digital minim 32 canale 1 1 6

7 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau 
echivalent 8 1 6

8 Microfon instrumente, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, 
AKG sau echivalent 15 1 6

9 Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG 
sau echivalent 4 1 6

10 Stative pentru microfon 20 1 6

11 Backline pentru concert live (set tobe, amplificator chitară solo, 
amplificator chitară bass, set microfoane pentru tobe) 1 1 6

12 CD player 1 1 6
13 Laptop 1 1 6
14 Instalaţie de conectică semnal audio si curent electric. 1 1 6

TOTAL ECHIPAMENTE SUNET
Echipamente LUMINI

15

Comanda (mixer) lumini profesionale cu minim 4 universe, DMX. 
Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit pe plan 
mondial cum ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, Martin, High 
End Systems, ETC sau echivalent

1 1 6

16 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R 10 1 6
17 Cap mobil Beam cu lampa 5R 12 1 6

18
Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate de 
pixel mapping, shape-uri prestabilite, efect caleidoscop, cu output 
minim 5500 lumeni.

12 1 6

19 Stroboscop RGBW, cu output minim 40000 lumeni. 8 1 6





20 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 24 1 6

21 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, prevăzut cu 
voleu, portfiltru, clema de suspendare 5 1 6

22 Blinder 2x650W sau echivalent LED 8 1 6
23 Proiector urmărire HMI - 1200W cu stativ 2 1 6
24 Hazer 2 1 6
25 Protecţie cablu (ml) 50 1 6
26 Rack dimmer 24 canale 1 1 6
27 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1 1 6

TOTAL ECHIPAMENTE LUMINI
Echipamente VIDEO

28
Ecran LED 24 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de 
montare in varianta de suspendare sau stack, procesor, media 
server, instalaţie de semnal si electroalimentare

1 1 6

MANOPERĂ
29 Operator sunet 1 1 6
30 Operator lumini 1 1 6
31 Operator video 1 1 6
32 Tehnician sunet 2 1 6
33 Tehnician lumini 4 1 6
34 Tehnician video 1 1 6

TOTAL MANOPERĂ
Preţ total (fara TVA) - eveniment Tabel I
TVA (19%)
Preţ total (inclusiv TVA) -

Notă: pentru completarea ofertei financiare, se va avea în vedere ca preturile unitare să se raporteze la eveniment cu durata de 1 (una) zi, nu la un eveniment 
cu durata de 2-6 zile consecutive



iTabel II. Echipament minim - eveniment cu durata de o (1) zi LEI
Notă: pentru completarea ofertei financiare, se va avea în vedere ca preturile unitare să se raporteze la eveniment cu durata de 1 (una) zi, nu la un eveniment cu 
durata de 2-6 zile consecutive

]

n r .
c r t

D e s c r ie re b u c
N R .

M IN IM
Z IL E

N U M Ă R
M A X IM

Z IL E

P R E Ţ  U N IT A R  
F Ă R Ă  T V A

V A L O A R E  M IN IM Ă  
F Ă R Ă  T V A

V A L O A R E  M A X IM A  F Ă R Ă  
T V A

Scenotehnica

1

Structura acoperiş scena cu dimensiuni minime: L=12m, 
I=8m, H=7m care sa suporte o incarcare de minim 2600kg 
sarcina uniform distribuita. Se vor asigura sisteme de 
ancorare cu butoie de apa sau pietre/blocuri de beton de 
minim 1 tona pe fiecare punct de sprijin conform calcului 
static al scenei. Scena va fi asigurata pentru situaţii meteo 
neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin gaurire. Se vor 
asigura protecţii complete pe laterale si fundalul sccenei. 
(Nu vor fi accceptate fundaluri murdare, taiate, găurite, etc.)

1 1 2

2

Podium scena cu dimensiuni 12m x 8m cu inaltime minim 
de 1,20m cu picioare reglabile pe toata suprafaţa astfel incat 
sa ofere posibilitatea de a prelua denivelările suprafeţei pe 
care se montează, cu fusta neagra pe partea din fata si 
latelare, cu mana curenta pe 3 laturi. Pentru acces scena se 
vor asigura 2 scări prevăzute cu mana curenta si trepte 
semnalizate orespunzator pentru a putea fi văzute de artişti si 
in condiţii de iluminat scăzut.

1 1 2

3

Zona de control tehnic al instalatiiilor tehnice (FOH) care sa 
asigure asigure un climat optim pentru funcţionarea 
corespunzătoare a echipmentelor si personalului tehnic 
impotriva condiţiilor meteo extreme.

1 1 6

TOTAL ECHIPAMENTE SCENOTEHNICE
Echipamente SUNET



4

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 25.000W 
complet cu incinte acustice medii-inalte, incinte acustice 
bass, amplificare, procesare si sistem de suspendare. 
Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit 
pe plan mondial cum ar fi: D&B, L'Acoustics, Meyer Sound, 
Martin Audio, EAW, Nexo sau echivalent

1 1 6

5 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi 
model 8 1 6

6 Mixer audio digital minim 32 canale 1 1 6

7 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, 
AKG sau echivalent 8 1 6

8 Microfon instrumente, tip Shure, Sennheiser, Neumann, 
Rode, AKG sau echivalent 15 1 6

9 Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, 
AKG sau echivalent 4 1 6

10 Stative pentru microfon 20 1 6

11 Backline pentru concert live (set tobe, amplificator chitară 
solo, amplificator chitară bass, set microfoane pentru tobe) 1 1 6

12 CD player 2 1 6
13 Laptop 1 1 6
14 Instalaţie de conectica semnal audio si curent electric. 1 1 6

TOTAL ECHIPAMENTE SUNET
Echipamente LUMINI

15

Comanda lumini profesionale cu minim 8 universe, DMX. 
Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit 
pe plan mondial cum ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, 
Martin, High End Systems, ETC sau echivalent

1 1 6

16 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 20R 16 1 6
17 Cap mobil Beam cu lampa 5R 20 1 6





18
Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate 
de pixel mapping, shape-uri prestabilite, efect caleidoscop, 
cu output minim 5500 lumeni.

12 1 6

19 Cap mobil profile (cu 4 cutie) cu lampa HMI minim 700W 
sau echivalent pe LED 8 1 6

20 Stroboscop RGBW, cu output minim 40000 lumeni. 8 1 6
21 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 24 1 6

22 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, 
prevăzut cu voleu, portfiltru, clema de suspendare 6 1 6

23 Blinder 2x650W sau echivalent LED 12 1 6
24 Proiector urmărire HMI - 1200W cu stativ 2 1 6
25 Hazer 2 1 6
26 Protecţie cablu (ml) 50 1 6
27 Rack dimmer 24 canale 1 1 6
28 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1 1 6

TOTAL ECHIPAMENTE LUMINI
Echipamente VTDEO

29
Ecran LED 24 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de 
montare in varianta de suspendare sau stack, procesor, media 
server, instalaţie de semnal si electroalimentare

1 1 6

Manopera
30 Operator sunet 1 2 6
31 Operator lumini 1 2 6
32 Operator video 1 2 6
33 Tehnician sunet 2 2 6
34 Tehnician lumini 4 2 6
35 Tehnician video 1 2 6

TOTAL MANOPERĂ
Preţ total (fara TVA) - eveniment Tabel II
TVA (19%)
Preţ total (inclusiv TVA) -





Tabel III. Echipament minim - eveniment cu durata de o (1) zi JEI

n r .

crt D e s c r ie re b u c
N R .

M IN IM
Z IL E

N U M Ă R

M A X IM
Z IL E

P R E Ţ  U N IT A R  
F Ă R Ă  T V A

V A L O A R E  

M IN IM Ă  F Ă R Ă  
T V A

V A L O A R E  M A X IM A  
F Ă R Ă  T V A

Scenotehnica

1

Structura acoperiş scena cu dimensiuni minime: L=18m, 1=14m, 
H=10m care sa suporte o incarcare de minim 7000kg sarcina uniform 
distribuita. Se vor asigura sisteme de ancorare cu butoie de apa sau 
pietre/blocuri de beton de minim 1 tona pe fiecare punct de sprijin 
conform calcului static al scenei. Scena va fi asigurata pentru situaţii 
meteo neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin gaurire. Se vor 
asigura protecţii complete pe laterale si fundalul scenei. (Nu vor fi 
accceptate fundaluri murdare, taiate, găurite, etc.)

1 1 4

2

Podium scena cu dimensiuni 18m x 14m cu inaltime minim de l,60m 
cu picioare reglabile pe toata suprafaţa astfel incat sa ofere 
posibilitatea de a prelua denivelările suprafeţei pe care se montează, 
cu fusta neagra pe partea din fata si latelare, cu mana curenta pe 3 
laturi. Pentru acces scena se vor asigura 2 scări prevăzute cu mana 
curenta si trepte semnalizate orespunzator pentru a putea fi văzute de 
artişti si in condiţii de iluminat scăzut.

1 1 4

3

Zona de control tehnic al instalatiiilor tehnice (FOH) care sa asigure 
asigure un climat optim pentru funcţionarea corespunzătoare a 
echipmentelor si personalului tehnic impotriva condiţiilor meteo 
extreme.

1 1 4

TOTAL ECHIPAMENTE SCENOTEHNICE
Echipamente SUNET

4

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 40.000W complet cu 
incinte acustice medii-inalte, incinte acustice bass, amplificare, 
procesare si sistem de suspendare. Echipamentele ofertate vor fi de la 
un producător renumit pe plan mondial cum ar fi: D&B, L'Acoustics, 
Meyer Sound, Martin Audio, EAW, Nexo sau echivalent

1 1 4

5 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi model 8 1 4

6 Mixer audio digital minim 32 canale 1 1 4



7 Mixer audio digital minim 48 canale monitorizare scena 1 1 4

8 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau 
echivalent 10 1 4

9 Microfon instrumente, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG 
sau echivalent 15 1 4

10 Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau 
echivalent 6 1 4

11 Stative pentru microfon 20 1 4

12 Backline pentru concert live (set tobe, amplificator chitară solo, 
amplificator chitară bass, set microfoane pentru tobe) 2 1 4

13 CD player 2 1 4
14 Laptop 1 1 4
15 Instalaţie de conectica semnal audio si curent electric. 1 1 4

TOTAL ECHIPAMENTE SUNET
Echipamente LUMINI

16

Comanda (mixer) lumini proferionale cu minim 12 universe, DMX. 
Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit pe plan 
mondial cum ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, Martin, High End 
Systems, ETC sau echivalent

1 1 4

17 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R/20R 20 1 4
18 Cap mobil Beam cu lampa 5R 30 1 4

19
Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate de pixel 
mapping, shape-uri prestabilite, efect caleidoscop, cu output minim 
5500 lumeni.

20 1 4

20 Cap mobil profile (cu 4 cutite) cu lampa HMI minim 1200W sau 
echivalent pe LED 10 1 4

21 Stroboscop RGBW, cu output minim 40000 lumeni. 14 1 4
22 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 42 1 4

23 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, prevăzut cu 
voleu, portfiltru, clema de suspendare 6 1 4

24 Blinder 2x650W sau echivalent LED 18 1 4
25 Bara Sunstrip Active DMX 18 1 4
26 Proiector urmărire HMI - 2500W cu stativ 2 1 4
27 Hazer 4 1 4
28 Protecţie cablu (ml) 100 1 4
29 Rack dimmer 24 canale 1 1 4
30 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1 1 4

TOTAL ECHIPAMENTE LUMINI J



Echipamente VIDEO

31
Ecran LED 24 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare 
in varianta de suspendare sau stack, procesor, media server, instalaţie 
de semnal si electroalimentare

1 1 4

Manopera
32 Operator sunet 1 2 4
33 Operator lumini 1 2 4
34 Operator video 1 2 4
35 Tehnician sunet 2 2 4
36 Tehnician lumini 4 2 4
37 Tehnician video 1 2 4

TOTAL MANOPERĂ
Preţ total (fara TVA) - eveniment Tabel III
TVA (19%)
Preţ total (inclusiv TVA) -

Notă: pentru completarea ofertei financiare, se va avea în vedere ca preturile unitare să se raporteze la eveniment cu durata de 1 (una) zi, nu la un eveniment cu 
durata de 2-4 zile consecutive.



Tabel IV. Echipamente solicitate pentru stagiuni de spectacole în aer liber LEI

n r .
c r t

D e sc r ie re b u c

P R E Ţ
U N IT A R

F Ă R Ă
T V A /z i

V A L O A R E  
F Ă R Ă  T V A /z i

N U M Ă R
M A X IM

Z IL E

V A L O A R E  M A X IM A  
F Ă R Ă  T V A

Scenotehnica

1
Portal din grila de aluminiu cu L=9 si H=6,5m, care sa suporte o incarcare de 
minim 100kg sarcina uniform distribuita asigurat pentru situaţii meteo 
neprevăzute fara a fi permisa ancorarea prin gaurire

1 180

Echipamente SUNET

2

Instalaţie de sonorizare tip Line Array minim 10.000W complet cu incinte 
acustice medii-inalte, incinte acustice bass, amplificare, procesare. 
Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit pe plan mondial cum 
ar fi: D&B, L'Acoustics, Meyer Sound, Martin Audio, EAW, Nexo sau 
echivalent

1 180

3 Monitoare de sunet pentru artişti de minim 450W de acelaşi model 6 180
4 Mixer audio digital minim 32 canale 1 180

5 Microfon preluare instumente corzi atasabil pe instrument tip DPA sau 
echivalent 12 180

6 Microfon preluare instrumente suflători, 12 180

7 Microfon voce, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau echivalent 10 180

8 Set microfoane tobe, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau 
echivalent 1 180

9
Microfon Wireless, tip Shure, Sennheiser, Neumann, Rode, AKG sau 
echivalent 2 180

10 Stativ microfon 20 180
11 Set de tobe 1 180
12 CD Player 2 180
13 Instalaţie de conectica semnal audio si curent electric. 1 180

TOTAL ECHIPAMENTE SUNET
|Echipamente LUMINI ________________________________________________________1

fP5~



14

Comanda (mixer) lumini proferionale cu minim 2 universe, DMX. 
Echipamentele ofertate vor fi de la un producător renumit pe plan mondial cum 
ar fi: MA Lighting, ChamSys, Avolite, Martin, High End Systems, ETC sau 
echivalent

1 180

15 Proiector cu lentila Fresnel cu lampa halogen 2000W, prevăzut cu voleu, 
portfiltru, clema de suspendare 8 180

16 Proiector cu lentila plan convexa cu lampa halogen 750W prevăzut cu cutite, 
portfiltru, clema de suspendare 8 180

17 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R/20R 4 180

18 Cap mobil hibrid LED Wash & Beam, Zoom, cu posibilitate de pixel mapping, 
shape-uri prestabilite, efect caleidoscop, cu output minim 5500 lumeni. 4 180

19 Reflector asimetric cu lampa HQI - T400W, blue sau green, IP64 13 180
20 PAR LED RGBW Zoom, minim 2400 lumeni 2 180
21 Rack dimmer 24 canale 1 180
22 Protecţie cablu (ml) 15 180
23 Instalaţie electroalimentare si distribuţie energetica 1 180

TOTAL ECHIPAMENTE LUMINI
Manopera

24 Operator sunet 1 180
25 Operator lumini 1 180
26 Tehnician sunet 2 180
27 Tehnician lumini 3 180

TOTAL MANOPERĂ
Preţ total (fara TVA) - eveniment Tabel IV
TVA (19%)
Preţ total (inclusiv TVA) -

Notă: pentru completarea ofertei financiare, se va avea în vedere ca preturile unitare să se raporteze la evenimente de tip stagiune de spectacole, cu 
perioada de referinţă de 20 zile, care nu vor fi consecutive; de asemenea, autoritatea contractantă poate opta ca echipamentele prevăzute in aceasta 
anexa sa poata fi solicitate partial sau integral si pentru alte tipuri de evenimente, cu durata mai mica de 20 zile, dar nu mai puţin de 3 (trei) zile 
consecutive.



Tabel V. Alte echipamente si servicii

n r .
c r t

D e s c r ie re b u c

P R E Ţ
U N IT A R

F Ă R Ă
T V A /z i

V A L O A R E  F Ă R Ă  
T V A /z i

N U M Ă R
M A X IM

Z IL E

V A L O A R E  
M A X IM A  F Ă R Ă  

T V A

Alte echipamente

1
Ecran LED 12 mp maxim 8 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare in varianta de 
suspendare sau stack, procesor, media server, instalaţie de semnal si 
electroalimentare

2 1 2

2
Plasa/ecran LED 50mp, maxim 20 pixel pich, prevăzut cu sistem de montare in 
varianta de suspendare sau stack, procesor, media server, instalaţie de semnal si 
electroalimentare

1 1 2

3
Car/kit HD, minim 5 camere video, canal camere, mixer video, intercomunicaţie, 
posibilitate de înregistrare si transmisie în timp real, livrarea unui martor montat tip 
live.

1 1 12

4 Montaj video nonlinear in acord cu tematica evenimentului 1 1 12
5 Pian acustic (transport, amplasare, acordaj) 1 1 4
6 Grup electrogen 140 KVA, cu combustibilul aferent consumului 3 1 12

7

Cort profesional, dimensiune lOmxlOm, prevăzut cu podină, mochetă, oglinda, 
cuier cu minim 20 locuri de agatare, lumina ambientala, 2 mese, 20 scaune, 1 trusa 
de prim ajutor. (Nu vor fi accceptate corturile cu pereţi tip geam, acoperiş, pereţi, 
mocheta murdare, taiate, găurite, etc.)

1 1 2

8

Cort profesional, dimensiune 5mx5m, prevăzut cu podină, mochetă, oglinda, cuier 
cu minim 20 locuri de agatare, 10 scaune, lumina ambientala,2 mese, 1 trusa de 
prim ajutor. (Nu vor fi accceptate corturile cu pereţi tip fereastra, acoperiş, pereţi, 
mocheta, murdare, taiate, găurite, etc.)

2 1 100

9 Tunuri de căldură electrice sau, după caz, cu combustibil aferent consumului 12 1 6
10 Scaune tapitate fara mânere 40 1 50
11 Pupitre pentru partituri prevăzute cu lămpi 30 1 80

12

Transport 500 scaune, de la locul indicat de autoritatea contractanta, manipulare, 
depozitare -in cazul in care este necesar pe perioada desfăşurării evenimentului, 
transport la locul de depozitare al autoritarii contractante, după finalizarea 
evenimentului

1 1 2

6"t^~



13 Portal din grila de aluminiu L= 6m, H= 10m 2 1 1
14 Cerc din grila Aluminiu cu Diam ext. = 4m 4 1 1
15 Cerc din grila Aluminiu cu Diam ext. = 6m 2 1 1

16 Tower din grila aluminiu cu H = 10m, prevăzut cu baza, cărucior (sleeve block), 
capac, palan/motor electric 6 1 1

17 Platforma mobila 2m x2m, H=0,3m, prevăzută cu mocheta 2 1 4
18 Paravan PVC transparent izolare acustica tobe 2 1 4
19 Monitor InEar wireleess 10 1 4
20 Microfon cor, tip AKG 414 sau echivalent 10 1 2
21 Schela modulară layher (2mx2mx2m) 50 1 1
22 Sistem intercom minim 4 posturi. 1 1 2

23 Monitor tip Plasma/LCD/LED cu diagonala de minim 42" cu stativ la H min. l,6m 2 1 2

24 Cap mobil hibrid Beam & Spot cu lampa 16R/20R 20 1 1

25 Proiector retro halogen / LED, minim 6 surse, model Robe PixelPATT, Portman PI, 
P2 sau echivalent 20 1 1

26 microfon tip lavaliera/headset 10 1 2
Preţ total (fara TVA) - echipamente TABEL V
TVA (19%)
Preţ total (inclusiv TVA) -



Tabel centralizator

nr.crt. descrie re p re ţ m in im  fără  T V A p re ţ m ax im  fă ră  T V A

anexa  1 an ex a  2 an ex a  3 an ex a  4 an ex a  5 an ex a  1 an ex a  2 an ex a  3 an ex a  4 an ex a  5

1
ech ip am en te  şi 

serv icii
2 T V A  19%

3
V alo are  to ta lă , 
inc lusiv  T V A

Data_____/____ /_____
, in calitate de_____________________, legal autorizat sa semnez

(nume şi prenume)
oferta pentru si in numele_______________________________________________

(denumirea / numele operatorului economic ofertant - semnătură si stampila)
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SECŢIUNEA IV
i

Acord -  cadru de servicii 

nr.________ din data de________

Părţile acordului-cadru)
1. în temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica şi ale Hotărârii Guvernului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a intervenit prezentul acord- 
cadru,

între

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, cod fiscal

4420465 având cont nr......................................................................................................................... deschis la Trezoreria

Sector 3, reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiţă în calitate de promitent achizitor, pe de o parte, 

şi

B...................................cu sediul î n .....................................................  te le fon :......................................................., număr

de înmatriculare .................................  C.I.F.................................................  c o n t .................................... deschis la

................................................ reprezentată p r in ....................................... având funcţia d e ................................... în

calitate de promitent prestator/promitenţi prestatori, pe de altă parte.

2. Definiţii

în prezentul acord-cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) acord-cadru -  acord juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între un promitent- 

achizitor şi un prestator de servicii, în calitate de promitent-prestator;

b) promitent-achizitor şi promitent-prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în 

prezentul acord-cadru;

c) preţul acordului-cadru -  preţul ofertat în cadrul procedurii, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 

tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord-cadru;

d) standarde -  standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute in caietul de sarcini si in 

propunerea tehnica;

e) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii acordului-cadru şi care face imposibilă executarea şi respectiv 

îndeplinirea acordului-cadru; 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
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imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f) în prezentul acord cadru, cu excepţia unei prevederi contrare exprese, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

g) Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit, 

în cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei 

zile lucrătoare.

3. Scopul acordului cadru

3.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele 

subsecvente de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru.

3.2. Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea următoarelor categorii de servicii: „  

Servicii pentru evenimente, respectiv echipamente scenotehnice sunet şi lumini, precum şi servicii conexe, în 

vederea bunei organizări a manifestărilor cultural-artistice, cultural-educative, cultural-sportive, recreative şi de 

divertisment organizate de Primăria Sectorului 3, prin Direcţia învăţământ Cultură -  Serviciul Cultură, Sport şi 

Tineret, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract” .

4. Durata acordului- cadru

4.1. Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, începând cu data semnării lui de către toate părţile contractante,

respectiv de la....................... până la...................................

4.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce le revin părţilor 

contractante prin prezentul acord-cadru şi contractele subsecvente acestuia.

5. Preţul unitar al serviciilor si valoarea totală a serviciilor
3  '

5.1. Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul prestator/promitenţii prestatori în propunerea financiară 

şi este prevăzut în anexele la prezentul acord -cadru.

5.2. Preţul unitar maxim poate fi ajustat în minus, în condiţiile caietului de sarcini.

5.3. Valoarea minimă fără TVA a prezentului acord-cadru este......................................... lei.

5.4. Valoarea maximă fără TVA a prezentului acord-cadru e s te ........................................... lei.

5.5. Valoarea totală ofertată a serviciilor fără TVA este.............................................................. lei.

6. Cantitatea previzională

6.1. Cantitatea de servicii ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente va fi precizată în anexele la prezentul 

acord-cadru.

7. Documentele acordului-cadru

7.1. Documentele acordului-cadru sunt:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c) Propunerea financiara;

d) Alte anexe, după caz (lista preţurilor unitare; lista cantităţilor de produse; acord/contract de asociere
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legalizate; acord/contract de subcontractare; acte adiţionale angajament ferm privind susţinerea de 

către un terţ, prezentat de ofertantul declarat câştigător, etc).

7.2. în situaţia în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire - Caiet de sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de sarcini.

8. Obligaţiile promitentului - prestator

8.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să 

presteze Servicii prestate de tehnicieni audio - 92370000-5 (Rev. 2), Servicii pentru evenimente- 79952000-2 

(Rev. 2), Servicii de organizare de evenimente culturale- 79952100-3 (Rev. 2), în condiţiile convenite în prezentul 

acord-cadru.

8.2. Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.

8.3. Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea 

tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.

8.4. Promitentul-prestator se obligă să ducă la îndeplinire contractele subsecvente ce vor fi emise în baza acodrului- 

cadru.

8.5. Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 

cu serviciile prestate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.6. Promitentul-prestator se obligă să presteze serviciile prevăzute în acordul-cadru cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea tehnică.

8.7. Promitentul-prestator se obligă să răspundă material pentru pagubele produse din vina sa promitentului -  

achizitor, în timpul executării serviciilor şi în legătură cu neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea 

parţială a obligaţiilor sale.

8.8. Promitentul prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 

cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

8.9. Promitentul-prestator se obligă ca în termen de 2 zile de la primirea notificării transmise de către promitentul- 

achizitor să se prezinte la sediul acestuia pentru semnarea contractelor subsecvente.

8.10. Dacă pe parcursul derulării prezentului acord cadru se vor înregistra reduceri ale preţurilor în legătură cu 

serviciile ce fac obiectul acordului cadru, promitentul-prestator se obligă să notifice promitentul-achizitor, părţile 

urmând a conveni ajustarea preţului iniţial.

8.11. Dacă promitentul-prestator este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane juridice, acestea vor 

răspunde solidar de îndeplinirea obligaţiilor acordului-cadru. Promitentii-prestatori, reprezentaţi de liderul de 

asociere vor acţiona pe seama acestuia în cadrul acordului-cadru şi vor avea autoritatea de a reprezenta şi angaja
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contractual asocierea; orice modificare a componenţei asocierii, fără consimţământul scris prealabil al 

promitentului-achizitor, va fi considerată o încălcare a acordului-cadru.

8.12. Promitentul-prestator se obligă să declare subcontractanţii propuşi la încheierea acordului-cadru; în măsura 

în care există subcontractanţi propuşi, se vor aplica dispoziţiile capitolului V, secţiunea 1 - Subcontractarea din legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi prevederile capitolului IV Secţiunea 1 - Subcontractarea din HG nr. 395/2016.

9. Obligaţiile promitentului - achizitor

9.1. Promitentului-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-prestator, să 

achiziţioneze serviciile prevăzute la art. 3, alin. 3.2. în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.

9.2. Promitentul-achizitor se obligă să atribuie contractele subsecvente prezentului acord-cadru numai cu 

respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acesta şi în limita fondurilor existente la momentul încheierii 

acestora.

9.3. Promitentul-achizitorse obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, 

atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în 

care promitentul-prestator declară că nu mai are capacitatea de a le presta.

9.3. Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a 

contractului subsecvent pe care intenţionează să îi atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite 

anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice

9.4. Promitentul-achizitor se obligă să transmită concomitent promitenţilor-prestatori semnatari ai acordului-cadru 

o solicitare scrisă pentru transmiterea unei oferte pentru încheierea unui contract subsecvent, ori de câte ori 

intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectului acordului-cadru, respectând condiţiile esenţiale stabilite 

la încheierea acestuia.

9.5. Promitentul-achizitor va include în invitaţia la reofertare cel puţin următoarele: informaţii cu privire la cantitatile 

si elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit; informaţii cu privire la 

elementele/conditiile care fac obiectul reluării competiţiei si criteriul de atribuire asa cum s-a prevăzut in 

documentaţia de atribuire elaborata pentru încheierea acordului cadru; informaţii cu privire la modul si data limita 

de depunere/transmitere a noii oferte.

9.6. La stabilirea datei limita de ofertare, promitentul-achizitor va avea în vedere complexitatea obiectului viitorului 

contract si asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte si transmiterea acesteia. Promitentul- 

achizitor poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o 

perioadă cât mai scurtă de timp.

9.7. în cazul în care, în urma solicitării de reofertare, promitentul-achizitor nu obţine îmbunătăţiri ale 

elementelor/condiţiilor care fac obiectul reluării competiţiei, acesta se obligă să atribuie contractul ofertantului clasat 

pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor 

şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia.
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11. Subcontractanti
3

11.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie furnizarea către 

promitentul - anchizitor a contractelor încheiate de către promitentul - prestator cu subcontractanţii nominalizaţi în 

ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie 

cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: 

denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activităţile ce 

urmează a fi subcontractate, valoarea aferentă prestaţiilor, opţiunea de a fi plătiţi direct de către achizitor, opţiunea 

de cesionare a contractului în favoarea promitentului -achizitor,dacă este cazul, în condiţiile legii.

11.2. Promitentul -  prestator are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanţi în perioada de execuţie a 

contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu 

cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.

11.3. Promitentul - prestator nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuţie 

a contractului fără acordul prealabil al promitentului-achizitor. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi 

subcontractanţi va fi înaintată de către promitentul - prestator în vederea obţinerii acordului promitentului - achizitor 

într- un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activităţii de către 

noii subcontractanţi.

11.4. în situaţia prevăzută la pct. 11.2, promitentul - prestator poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada de 

execuţie a contractului, în următoarele cazuri:

i. înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activităţi au fost indicate în aceasta ca fiind 

realizate de subcontractanţi;

ii. declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care serviciile ce urmează 

a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora;

iii. renunţarea de către subcontractanti;

iv. retragerea subcontractanţilor din contract de către prestator.

11.5. în vederea obţinerii acordului promitentul - achizitor, noii subcontractanţi sunt obligaţi să prezinte:

i. o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică şi 

financiară depusa de către promitentul - prestator la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării;

ii. contractele de subcontractare încheiate între promitentul - prestator şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde 

obligatoriu şi fără a se limita la acestea: informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, datele de 

contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi 

direct de către promitentul - achizitor, dacă este cazul;

iii. certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

11.6. Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nicio situaţie răspunderea 

promitentului - prestator în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.
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11.7. în vederea finalizării contractului, promitentul - achizitor poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, iar 

promitentul - prestator se obligă să cesioneze în favoarea promitentului - achizitor, contractele încheiate cu 

subcontractanţii acestuia, prestatorul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii 

clauze în acest sens. într-o asemenea situaţie contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind 

cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nicio situaţie răspunderea promitentului - prestator faţă 

de promitentul - achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.

11.8. Promitentul - achizitor poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte 

formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care promitentul - prestator 

subcontractează/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.

12. Plata directă către subcontractanţi

12.1. Promitentul - achizitor poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţi dacă aceştia şi-au exprimat în mod expres această opţiune, conform dispoziţiior legale aplicabile 

privind achiziţiile publice.

12.2. în aplicarea prevederilor art. 12, alin. 12.1., subcontractanţii îşi vor exprima la momentul nominalizării lor în 

ofertă şi oricum nu mai târziu de data încheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora în contract, după 

caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către promitentul - achizitor.

12.3. Promitentul - achizitor efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv promitentul - achizitor, promitentul 

- prestator şi subcontractant sau de promitentul - achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 

promitentul - prestator blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

12.4. în aplicarea prevederilor art. 11, alin. 11.7. acordul părţilor se poate materializa prin încheierea unui act 

adiţional la contract între promitentul - achizitor, promitentul - prestator şi subcontractant atunci când contractul de 

subcontractare este cesionat promitentului - achizitor.

13. Terţul Susţinător
3 •

13.1. Prezentul acord reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor 

ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin 

semnarea prezentului contract, promitentul - prestator consimte că promitentul - achizitor se poate substitui în toate 

drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care 

acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

13.2. în cazul în care promitentul - prestator este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru 

partea de contract pentru care a primit susţinere din partea terţului în baza angajamentului ferm, terţul susţinător 

este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. 

înlocuirea promitentului - prestator iniţial cu terţul susţinător, nu reprezintă o modificare substanţiala a contractului 

în cursul perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract şi fără 

organizarea unei alte proceduri de atribuire.
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14. Garanţia de bună execuţie$ t
14.1. Promitentul - prestator are obligaţia de a constitui garanţia de bună -  execuţie pentru contractele subsecvente 

de servicii în conformitate cu prevederile stabilite în acestea.

15. Modalităţi de plată

15.1. Plata serviciilor se va efectua conform prevederilor din contractele subsecvente.

16. Ajustarea preţului

16.1. în procesul de reluare a competiţiei, în vederea încheierii contractelor subsecvente, se acceptă exclusiv 

ajustarea preţurilor maxime unitare în sensul scăderii acestora. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor 

prestatorului sunt conform tarifelor rezultate în urma reofertării sau, în condiţiile art. 10.7 tarifelor ofertate, declarate 

în propunerea financiară, anexa la prezentul acord cadru.

16.2. Tarifele ofertate, aşa cum sunt prevăzute în anexa la prezentul acord cadru rămân ferme pe toată perioada 

de derulare a acordului-cadru; dacă, pe durata derulării contractului, intervin modificări legislative în Codul Fiscal 

(în principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze contractul, se vor încheia acte adiţionale care să 

alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale; eventualele diferenţe la creanţele bugetare şi accesoriile acestora 

constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de prestator.

16. Amendamente

16.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului - cadru, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia, prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu art. 221 din Legea 

nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

16.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorităţii 

contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, 

autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în 

cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

17. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

17.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 

(21) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 

băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 

43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

17.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are 

dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu 

art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti si între aceştia si autorităţi contractante. Dobânda 

legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

17.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără
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nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau 

să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prstatorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

18. încetarea Acordului - cadru

18.1. Prezentul acord cadru încetează de drept: 

a. prin ajungerea la termen;

prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu 

anumite praguri valorice;

prin acordul părţilor consemnat în scris, precum şi în orice alt caz prevăzut de lege;

în situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condiţiile 

prezentului contract.

19. Clauze specifice de încetare a acordului-cadru

19.1. în situaţia modificării contractului cu încălcarea prevederilor legislative aplicabile, achizitorul are dreptul de a

denunţa unilateral contractul.
>

19.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii 

contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu 

dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a 

acestuia în una dintre următoarele situaţii:
j

a) prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa 

din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 

care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene.

19.3. Contractul este reziliat de drept în situaţia în care ofertantul declarat câştigător cu care achizitorul a încheiat 

contractul se angajează sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 

îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii 

contractante sau ai prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 

contractantă/prestatorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale 

ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 

contractului.

19.4. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 

(cincisprezece) zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau 

instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

a) prestatorul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, 

executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
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b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitorul ori refuză să răspundă 

solicitărilor acestuia;

c) prestatorul cesionează obligaţiile rezultate din contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor 

prezentului contract;

d) prestatorul şi/sau reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea 

profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită şi justificată prin orice mijloc de probă de către 

achizitor;

f) împotriva prestatorului şi/sau reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru 

judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 

intereselor naţionale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) prestatorul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de 

mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

1. a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;

2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

3. sau dacă oricare din membrii personalului prestatorului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea 

(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf;

h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, prestatorul 

a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor contractuale;

i) pentru nerespectarea obligaţiilor privind conflictul de interese;

j) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a solicita 

rezilierea;

k) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 

controlul prestorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la 

prezentul contract;

l) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului, inclusiv întreruperea finanţării 

din motive neimputabile achizitorului;

19.5. în cazul producerii/ apariţiei oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la art. 19. alin. 19.4 lit.a) 

-  I), achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea 

operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau 

arbitrate şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. La rezilierea contractului, achizitorul are 

dreptul la despăgubiri cu titlu de daune - interese compensatorii.

19.6. Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, prestatorul remediază situaţiile invocate de către achizitor 

ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze contractul, 

sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor contractuale generată de prestator să nu pericliteze finalizarea în

68



Documentaţie de atribuire - Acord cadrui

bune condiţii şi la timp a contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi îndreptăţit 

şi la plata de daune-interese.

19.7. în perioada de preaviz sus-menţionată prestatorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat 

la plata de penalităţi în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 

în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 

aceştia si autorităţi contractante.
i j î

19.8. Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 

contractului.

20. Forţa Majoră

20.1. Dacă o parte este sau va fi împiedicată prin forţa majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, partea

afectată va notifica cealaltă parte în termen de 30 zile de la data constatării intervenţiei acestor împrejurări şi va lua

toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte 

părţi. Dacă este necesar, presatatorul va suspenda prestarea serviciilor.

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3. 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.

20.4. 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.

20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 

poată pretinde celeilalte daune-interese.

20.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare servicii de către oricare din părţi situaţia 

în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării 

contractului de prestare servicii de către părţi.

20.7. Prestatorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi în măsura în care, întârzierea 

în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de prestări servicii este rezultatul unui 

eveniment de forţă majoră. în mod similar, achizitorul nu va datora majorări de întârziere pentru plăţile cu întârziere, 

pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, 

întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

20.8. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1. Promitentul achizitor şi promitentul prestator 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 

prezentului acord-cadru.
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21.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, promitentul-achizitor şi promitentul - 

prestator nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa să se 

soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul promitentului -achizitor.

22. Comunicări

22.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în 

scris.

22.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

22.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării.

23. Limba care guvernează acordui-cadru

23.1 Limba care guvernează acordui-cadru este limba româna.

24. Legea aplicabilă acordului-cadru

24.1. Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competenţa pentru soluţionarea oricărui litigiu izvorât

din acest acord-cadru revine instanţei române.
»

25. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului: ..........................................................................................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti -  Direcţia Cultură, Sport şi Tineret.

Părţile au înţeles să încheie astăz i................... prezentul acord-cadru, î n ..................... exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

PROMITENT- ACHIZITOR: PROMITENT-PRESTATOR:
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Contract subsecvent de servicii

nr........./ ................

1. Părţile contractante

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de servicii, denumit în continuare “Contractul” între:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, C.I.F. RO4420465,

având cont nr.................................................................., deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin PRIMAR -

ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de achizitor, pe de o parte

si)
B................... , cu sediul în ...... , Sector ................  Str. nr...., bl........ , ap........ , telefon: ............... , email:

................................., C IF ........................ , c o n t ................. , deschis l a ................ reprezentată p r in ............................

având funcţia d e ......................... , în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
9

2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract de achiziţie publică de servicii - 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 prestarea de servicii;

b) achizitor -  beneficiarul contractului de prestare servicii, aşa cum acestea sunt specificate în contract şi/sau anexe 

la contract. Achizitor are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul achiziţiilor 

publice;

c) prestator - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea 

obiectului contractului;

d) subcontractant -  înseamnă orice operator economic care un este parte a prezentului contract şi care execută 

anumite părţi sau elemente ale contractului ori îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract 

răspunzând în faţa prestatorului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

e) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnica;

g) forţa majoră -  este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil şi inevitabil, care opreşte să fie 

executate obligaţiile ce le revin părţilor, potrivit prezentului contract şi este constatat de o autoritate competentă;

h) prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea
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procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 

economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori 

independenţa lor în contextul procedurii de atribuire;

i) penalitate contractuală-despăgubirea stabilită în contract, plătibilă de către una din părţile contractante către 

cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract 

(majorări de întârziere şi/sau daune-interese);

j) Zi-zi calendaristica cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

3. Interpretare

3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "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 obligatorii

4. Obiectul ş i preţul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze „Servicii pentru evenimente, respectiv echipamente scenotehnice, sunet şi 

lumini, precum şi servicii conexe, în vederea bunei organizări a evenimentelor cultural-artistice, cultural-sportive, 

cultural-educative, socio-educative, recreative, sportive şi de tineret, organizate de Primăria Sectorului 3” în 

perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de părţi prin 

prezentul contract.

4.3. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii pentru 

evenimente, respectiv echipamente scenotehnice sunet şi lumini precum şi servicii conexe, în vederea bunei 

organizări a evenimentelor cultural-artistice, cultural-sportive, cultural-educative, socio-educative, recreative, 

sportive şi de tineret, organizate de Primăria Sectorului 3, conform tarifelor din anexele la prezentul contract.

4.4. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de

către achizitor este d e ................................lei inclusiv T.V.A., din care T.V.A.............................lei, valoare exclusiv

T.V.A................................lei.

5. Durata contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi.

5.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale în sarcina părţilor, 

inclusiv data efectuării ultimei plăţi.

6. Executarea contractului

6.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părţi.

7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

a) caiet de sarcini;
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b) acordul cadru;

c) propunerea tehnică;

d) propunerea financiară;

e) garanţia de bună execuţie;

f) alte anexe, după caz.

7.2. în situaţia în care, pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent se constată faptul că anumite elemente ale 

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire -  Secţiunea 

Caiet de sarcini, prevalează prevederile Caietului de sarcini.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele 

asumate şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform celor solicitate prin invitaţia de participare la reofertare şi 

asumate prin propunerea tehnică.

8.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele conform contractului şi 

documentelor contractului prevăzute la art. 7 alin. 7.1 din prezentul contract.

8.4. Prestatorul are obligaţia, în conformitate cu prevererile art. 11., de a constitui garanţia de bună-execuţie în 

cuantumul precizat în documentaţia de atribuire în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului 

subsecvent. Fără a aduce atingere celorlalte dispoziţii contractuale, în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte 

această obligaţie, contractul se consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără îndeplinirea nici unei 

formalităţi, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără plata nici unei despăgubiri.

8.5. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 

cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.6. La semnarea fiecărui contract subsecvent, prestatorul se obligă să predea proiectului tehnic al 

amplasamentului, indicând în acesta tipul de echipamente şi structuri utilizate, caracteristicile tehnice ale 

echipamentelor şi structurilor utilizate şi certificatele de calitate/garanţie ale acestora, inclusiv indicaţiile referitoare 

la ignifugare, precum şi lista echipamentelor PSI (număr, tip şi amplasare).

8.7. Prestatorul se obligă ca la semnarea fiecărui contract subsecvent să transmită un tabel centralizator al 

personalului care desfăşoară activităţi pe teren, indicând responsabilitatea fiecăruia în implementarea contractului, 

precum şi etapele în care personalul este prezent pe teren; echipele care implementează contractul au obligaţia de 

a participa la instruirile specifice realizate de achizitor în domeniul SSM şi PSI. 8.8. Coordonatorul tehnic al echipei 

de implementare a contractului subsecvent desemnat de prestator are obligaţia de a respecta întocmai toate
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indicaţiile primite din partea reprezentantului achizitorului, în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, precum şi pentru 

asigurarea desfăşurării activităţii/evenimentului în cele mai bune condiţii.

8.9. Prestatorul îşi asumă în integralitate răspunderea legală şi, dacă este cazul, plata oricăror daune sau prejudicii 

pentru eventuale accidentări, răniri, situaţii de deces ale personalului tehnic şi auxiliar, în timpul montării, 

demontării, exploatării sau a altor activităţi desfăşurate în legătură cu derularea contractului subsecvent.

8.10. Pentru montajele video solicitate de achizitor, în situaţia în care prestatorul utilizează materiale grafice, video, 

audio proprii, acesta îşi asumă în integralitate răspunderea legală şi, dacă este cazul, plata oricăror daune sau 

prejudicii ce ar putea rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală.

8.11. Prestatorul se obligă să predea achizitorului un raportului narativ cu privire la realizarea contractului.

8.12. Prestatorul se obligă:

a) să răspundă de execuţia la timp a obligaţiilor contractuale şi de calitatea serviciilor prestate, în conformitate 

cu prevederile caietului de sarcini;

b) să asigure toate condiţiile necesare realizării unui eveniment de calitate, în beneficiul locuitorilor Sectorului

3;

c) să răspundă tuturor solicitărilor referitoare la îndeplinirea contractului, la cele mai înalte standarde ;

d) să colaboreze cu reprezentanţii desemnaţi ai autorităţii contractante în fiecare etapă a contractului şi să

răspundă la orice solicitare din partea autorităţii în termenele asumate;

e) să înceapă prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, în termenele şi condiţiile asumate;

f) să fie prezent, prin reprezentantul legal sau reprezentanţii săi împuterniciţi, în fiecare etapă de

implementare a contractului, precum şi la şedinţele de producţie a evenimentelor, la solicitarea reprezentanţilor 

autorităţii contractante sau ai altor autorităţi responsabile cu organizarea acestora (după caz, întâlniri comune cu 

Poliţia Locală, Jandarmerie etc);

g) să reprezinte interfaţa autorităţii contractante în relaţia cu întregul personal tehnic implicat în realizarea 

evenimentelor;

h) să acţioneze unitar, alături de reprezentanţii autorităţii contractante inclusiv pentru diminuarea riscurilor şi 

gestionarea lor;

i) să asigure prezenţa unui coordonator tehnic pe teren, pe toată durata derulării activităţilor;

j) să respecte reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin, 

legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, 

convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii;

k) să respecte legislaţia în vigoare privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea situaţiilor de 

urgenţă;

l) să asigure supravegherea prestării serviciilor şi a resurselor umane şi/sau a materialelor necesare pentru 

îndeplinirea prezentului contract;

m) să asigure respectarea legislaţia în vigoare cu privire la bunele moravuri şi tratamentul egal;
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n) să nu divulge sau să nu folosească pentru alte scopuri, cu excepţia executării prezentului contract, 

informaţiile furnizate de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia, cu excepţia:

informaţiilor ce intră sub incidenţa Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

precum şi cele furnizate către o autoritate publică sau instanţă judiciară, la cererea acestora; 

informaţiilor care sunt publice sau devin publice ulterior din motive care nu ţin de acţiunea sau omisiunea 

părţilor;

informaţiilor care se aflau în posesia prestatorului anterior datei de intrare în vigoare a prezentului contract.

o) să nu aducă prejudicii de imagine Primăriei Sectorului 3.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

9.2. Achizitorul se obligă să ofere sprijinul necesar îndeplinirii serviciilor prestate în termenul convenit.

9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea facturilor 

prestatorului la Direcţia Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3, în condiţiile prevăzute la art. 10, alin. 10.1.

9.4. Să nu divulge sau să nu folosească pentru alte scopuri, cu excepţia executării prezentului contract, informaţiile 

furnizate de prestator, fără acordul scris prealabil al acestuia, cu excepţia:

- informaţiilor ce intră sub incidenţa Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

precum şi cele furnizate către o autoritate publică sau instanţă judiciară, la cererea acestora; 

informaţiilor care sunt publice sau devin publice ulterior din motive care nu ţin de acţiunea sau omisiunea 

părţilor;

- informaţiilor care se aflau în posesia Achizitorului anterior datei de intrare în vigoare a prezentului contract.

10. Modalităţi de plată

10.1. Plata serviciilor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de prestator şi acceptată de achizitor şi este 

condiţionată de semnarea de către părţi a procesului verbal de recepţie a serviciilor, precum şi de prezentarea 

raportului narativ al prestatorului cu privire la realizarea contractului. Plata se va face în contul indicat de către 

prestator.

10.2. Plăţile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcţia Economică, din cadrul 

Sectorului 3.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci 

achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 

(2A1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 

băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 

43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, prestatorul are 

dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu
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art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda 

legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără 

nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau 

să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prstatorul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
i i

12.1. Prestatorul va constitui garanţia de bună execuţie în valoare de 5% din valoarea contractului subsecvent de

servicii fără TVA, în cuatum d e ......................... lei.

12.2. Garanţia de bună execuţie se va constitui în una din formele prevăzute la art. 40 din Normele metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016, care devine anexă la contract.

12.3. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data semnării contractului de achiziţie publică, conform art. 39 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din 

culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie 

autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de 

garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. în situaţia 

executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză 

raportat la restul rămas de executat.

12.5. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie, conform art. 42 alin. (1) din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea nr. 395/2016, după cum urmează:

- în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de 

achiziţie publică/contractului subsecvent şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii 

asupra ei.

13. Recepţie ş i verificări

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederile din contract, precum şi conformitatea cu legislaţia în vigoare.
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13.2. Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile 

din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a preciza prestatorului identitatea persoanelor împuternicite 

pentru acest scop.

13.3. Recepţia serviciilor constă în semnarea de către reprezentanţii achizitorului a proceselor verbale de recepţie 

parţială şi de recepţie finală a serviciilor, fără obiecţii.

13.4. Prestatorul poate emite facturi numai după semnarea fără obiecţii a proceselor verbale de recepţie parţială a 

serviciilor, după finalizarea fiecărui eveniment şi a procesului verbal de recepţie finală la încheierea contractului.

13.5. Eventualele disfuncţionalităţi apărute în derularea şi îndeplinirea prezentului contract vor fi consemnate într- 

un proces verbal constatator consemnat şi de prestator. în acest proces verbal se vor stabili şi termenele de 

remediere.

14. începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1. Prestatorul are obligaţia de a realiza prestarea serviciilor în conformitate cu programul evenimentului, anexă 

la prezentul contract.

14.2. în cazul în care intervin întârzieri în prestarea serviciilor, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile pot 

stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.

14.3. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată 

într-o perioadă stabilită în termen, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la 

data începerii prestării serviciilor.

14.4. 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.

14.5. Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligaţia de a 

notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăţilor. Modificarea datei de efectuare a plăţilor 

se face cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.

14.6. Cu excepţia prevederilor clauzelor privind forţa majoră, o întârziere în efectuarea plăţilor dă dreptul 

prestatorului de a solicita penalităţi achizitorului, potrivit prevederilor art.11.

15. încetarea s i denunţarea unilaterală a contractului:
f t

15.1 Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 5;

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu 

anumite praguri valorice;

c) prin acordul părţilor consemnat în scris, precum şi în orice alt caz prevăzut de lege;

d) în situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condiţiile 

prezentului Contract;

e) prin rezilierea intervenită în condiţiile prevăzute în Contract.

15.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între părţile contractante şi nu 

exonerează partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.
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15.3 în situaţia reziIierii/rezoluţiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către prestator a 

obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor 

contractuale neexecutate.

15.4 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise şi 

transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum şi la durata 

ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le 

furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

15.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 

contractante.

15.6 Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

15.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia unor 

circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării prestatorului cu cel 

puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

16. Clauze specifice de încetare a contractului subsecvent

16.1 în situaţia modificării contractului cu încălcarea prevederilor legislative aplicabile, achizitorul are dreptul de a 

denunţa unilateral contractul.f
16.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului achizitorului 

de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului 

comun, achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în perioada de valabilitate a acestuia în 

una dintre următoarele situaţii:

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa 

din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor 

care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene;

16.3 Contractul este reziliat de drept în situaţia în care ofertantul declarat câştigător cu care achizitorul a încheiat 

contractul se angajează sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 

îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a 

solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii 

contractante sau ai prestatorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea 

contractantă/prestatoruI de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale 

ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea 

contractului.

16.4. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 

(cincisprezece) zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau 

instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:
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a) prestatorul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, 

executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);

b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitorul ori refuză să răspundă 

solicitărilor acestuia;

c) prestatorul cesionează obligaţiile rezultate din contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor 

prezentului contract;

d) prestatorul şi/sau reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea 

profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită şi justificată prin orice mijloc de probă de către 

achizitor;

f) împotriva prestatorului şi/sau reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru 

judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna 

intereselor naţionale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

g) prestatorul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de 

mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

1. a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;

2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

3. sau dacă oricare din membrii personalului prestatorului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea 

(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf;

h) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, prestatorul 

a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligaţiilor contractuale;

i) pentru nerespectarea obligaţiilor privind conflictul de interese;

j) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a solicita 

rezilierea;

k) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau 

controlul prestorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la 

prezentul contract;

l) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului, inclusiv întreruperea finanţării 

din motive neimputabile achizitorului;

16.5. în cazul producerii/apariţiei oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la art. 16. alin. 16.4 lit.a) 

-  I), achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze contractul, rezilierea 

operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau 

arbitrate şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. La rezilierea contractului, achizitorul are 

dreptul la despăgubiri cu titlu de daune - interese compensatorii.

16.6. Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, prestatorul remediază situaţiile invocate de către achizitor 

ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze contractul,
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sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor contractuale generată de prestator să nu pericliteze finalizarea în 

bune condiţii şi la timp a contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi îndreptăţit 

şi la plata de daune-interese.

16.7. în perioada de preaviz sus-menţionată prestatorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat 

la plata de penalităţi în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 

în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 

aceştia si autorităţi contractante.
i i i

16.8. Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea 

contractului.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea 

financiară, anexă la contract.

18. Amendamente

18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, 

prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate cu art. 221 din Legea nr.98/2016.

18.2 în măsura în care pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale legislaţiei achiziţiilor publice ce 

impun modificarea prezentului contract, părţile vor realiza modificarea în acord cu acestea, prin semnarea unui act 

adiţional.

19. Subcontractarea

19.1 Prestatorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu 

subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii 

desemnaţi; lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât si contractele încheiate cu aceştia 

se constituie în anexe la acordui-cadru.

19.3 înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a contractului poate 

interveni în următoarele situaţii:
i

a. înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă si ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate
i i i i

de subcontractanti,

b. declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care părţi ce 

urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,

c. renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.

19.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

19.5. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 

contract.

19.6. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 

lor din contract.
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19.7 Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. 

Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul acordului-cadru şi va fi notificată achizitorului, 

înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către prestator în perioada de implementare a contractului se realizează 

cu acordul autorităţii contractante.

19.8. Noii subcontractanţi au obligaţia:

- de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini 

şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării;

- de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situaţii de excludere si 

a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

19.9. Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare 

anterior. Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de către 

subcontractantul initial si nici valoarea aferentă acestora.
f i

19.10. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca 

nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile 

art. 221 din Legea 98/2016.

19.11. Achizitorul are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii 

declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:

- activităţile ce urmează a fi subcontractate;

- numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;

- valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

19.12. Contractele menţionate la art. 19.7 şi declaraţiile menţionate la art. 19.11 vor fi prezentate cu cel puţin 15 

zile înainte de momentul începerii executării contractului de către noii subcontractanţi.

19.13 Nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, în condiţiile de la 

art. 21.3 alin. (1) pct. b., dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

- introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în 

privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

- introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;

- introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;

- prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de 

achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează 

rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.

19.14..9 în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, în 

condiţiile de la art. 19.3 pct. c., contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii 

subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.
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20. Plata directă către subcontractantir

20.1 Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către 

subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii prestate contractantului potrivit contractului 

dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului 

permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

20.2. în sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau 

la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către 

autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar 

atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate 

contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod 

nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

20.3 Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, autoritatea contractantă are obligaţia 

de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al 

obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente 

acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de 

subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).

20.4 Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci 

când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 

subcontractant/subcontractanti nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, 

precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

20.5 Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui 

în anexe la contractul de achiziţie publică.

20.6 Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de 

îndeplinire a contractului de achiziţie publică.

21. Terţ susţinător
9 9

21.1 Prezentul Contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor 

ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin 

semnarea prezentului contract, prestatorul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, 

rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să 

o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

22. Cesiunea

22.1. - Cesiunea obligaţiilor asumate prin acest contract este interzisă; este permisa doar cesiunea creanţelor 

născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate 

şi asumate initial.
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23. Forţa majoră

23.1. Dacă o parte este sau va fi împiedicată prin forţa majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, partea 

afectată va notifica cealaltă parte în termen de 30 zile de la data constatării intervenţiei acestor împrejurări şi va lua 

toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte 

părţi. Dacă este necesar, presatatorul va suspenda prestarea serviciilor.

23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3. 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.

23.4. 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.

23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 

poată pretinde celeilalte daune-interese.

23.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de prestare servicii de către oricare din părţi situaţia 

în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării 

contractului de prestare servicii de către părţi.

23.7. Prestatorul nu va răspunde pentru daune-interese/majorări de întârziere dacă, şi în măsura în care, întârzierea 

în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de prestări servicii este rezultatul unui 

eveniment de forţă majoră. în mod similar, achizitorul nu va datora majorări de întârziere pentru plăţile cu întârziere, 

pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, 

întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

23.8. Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1. 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.

24.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod 

amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele 

judecătoreşti competente din România.

25. Limba care guvernează contractul

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1. (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.
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26.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării.

26.3. în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

26.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 

confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această 

confirmare.

26.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul 

uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

28. Dispoziţii finale

25.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul contract sunt obligatorii pentru părţile contractante.

25.2. Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părţile având obligaţia de 

a aplica şi respecta în totalitate, obligaţiile şi sarcinile stabilite prin aceste acte.

29. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea prestatorului: ................................. .......................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti -  Direcţia Cultură, Sport şi Tineret.

Părţile au înţeles să încheie astăzi,..................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare

parte.

Achizitor Prestator
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