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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: MUNICIPIUL BACAU   CIF: R4278337  

Adresa: Strada Mărăşeşti, Nr. 6   Tara: Romania

Tel:  +40 234581849    Fax:  +40 234588757    E-mail:
mihaela.grosu@primariabacau.ro;mariana.olariu@primariabacau.ro;mihaela.nita@primariabacau.ro;gic

uta.marcu@primariabacau.ro;dan.manole@primariabacau.ro;ciprian.marmureanu@primariabacau.ro;   
Punct(e) de contact:  Mariana Olariu    In atentia: :  Mariana Olariu   

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii de �lmare si transmisie in direct (live) online- sedinte ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Data limita depunere oferta:
09.09.2021 16:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
92111250-9 - Productie de �lme de

informare (Rev.2)

Valoare
estimata:
16.800,00 

RON

Caiet de sarcini:
Documentatie-

Invitatie.pdf

Descriere contract:
Servicii de �lmare si transmisie in direct (live) online- sedinte ale Consiliului Local al Municipiului Bacau,
conform caiet de sarcini atasat.

Conditii referitoare la contract:
Conform clauze contractuale atasate

Conditii de participare:
Conform invitaţiei de participare nr. 158915 din 06.09.2021. Ofertele tehnice si �nanciare vor � depuse
la adresa: Primăria Municipiului Bacău, str. Maraşesti nr. 6, cod 600017, camera 2, în plic sigilat însoţite
de scrisoare de înaintare, la fax 0234-588757 sau transmise prin e-mail la adresa: ciprian.marmureanu
@primariabacau.ro, până la data de 09.09.2021 ora 16.00 şi vor avea o valabilitate de 60 zile de la data l
imită de depunere a ofertelor. Eventualele solicitări de clari�cări se vor transmite pe adresa de e-mail: c
iprian.marmureanu@primariabacau.ro până la data de 07.09.2021 ora 16. Răspunsurile la solicitările d
e clari�cări vor � depuse pe portalul instituţiei noastre la următorul link: https://municiplulbacau.ro/pri
maria/achizitil-publlce/, pana la data de 08.09.2021 ora 10.30. Operatorii economici interesaţi au obliga
ta să urmărească pagina web a autorităţii, accesând link-ul menţionat.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
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Informatii suplimentare:
Nu se admit oferte alternative. Limba de redactare a ofertei: limba romana. Ofertele depuse dupa term
enul limita sau prin alte mijloace vor � respinse. În cazul în care ofertantul selectat refuza semnarea co
ntractului, va � selectat /contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de at
ribuire . Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli i
nstituite prin prezenta documentatie. Formularele pentru achizitia serviciilor ce fac obiectul solicitarii s
unt atasate la prezentul anunt. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la Serviciul achizitii P
ublice si Contractare Servicii Sociale, telefon 0234-581849, int.137, 138.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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               OFERTANTUL                                                                                                   
__________________(denumirea/numele) 
    

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
Către, Primăria Municipiului Bacău, Str.Marasesti  nr.6, 600017, BACAU 

 
Domnilor, 

            1. Având în vedere Invitația de participare nr. ................ din ..............., subsemnații, reprezentanti ai 
ofertantului ___________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim 
ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, să prestam : ”  Servicii de filmare 
si transmisie in direct (live) online- sedinte ale Consiliului Local al Municipiului Bacau ”,  Cod CPV : 
72318000-7 - Servicii de transmisie de date (Rev.2),  92111250-9 - Productie de filme de informare (Rev.2) la  
o valoare totală de ……………...lei (suma în litere și cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea 
adaugată........................ lei (suma în litere și cifre) TVA,  rezultata din urmatorul calcul : 
 
                 Pret unitar  …………….. lei fara TVA   *  24 sesiuni transmisie si filmare  = Pret total ……………. 
lei fara TVA.    

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită caștigatoare, să prestam serviciile conform 
comenzilor beneficiarului. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ (durata in litere si cifre) 
zile, respectiv până la data de ___________,(ziua/luna/anul)  și ea va ramâne obligatorie pentru noi și poate fi 
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigă toare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.      
6. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice altă ofertă pe care o 

puteți primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

Subsemnatul_______________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez                              
                  (semnătura autorizată)                   (calitate de reprezentare) 

oferta pentru și în numele ____________________________________. 
                                           (denumirea/numele operatorului economic)                                             
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CONTRACT DE SERVICII  

nr. ...............  data de ............2021              

 

 

1. Părţile contractante 

În temeiul Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre: 

MUNICIPIUL BACAU în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bacău, strada Marasesti nr. 6, telefon 
0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal R4278337, cont trezorerie RO51TREZ 24A740501200130X- deschis 

la Trezoreria Bacau, legal reprezentată prin PRIMAR LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte 

şi  
S.C. ............................ reprezentata prin ..................... , adresa sediu: .............., nr. ........, loc. .............., Jud. 

................, telefon......................, număr de înmatriculare   ................, cod fiscal ..............,  Cont trezorerie:  ….. 

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

2. Definiţii  

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) Achizitor  şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele 

la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului; 

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi 

inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care 
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

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

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

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

 

3. Interpretare 

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

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod 
diferit. 

3.3. Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice alte acte normative subsecvente 

prin care acestea sunt modificate. 
 

 

Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1. Prestatorul se obligă să presteze ” Servicii de filmare si transmisie in direct (live) online- sedinte ale  

Consiliului Local al Municipiului Bacau”, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 

4.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de   

 ” Servicii de filmare si transmisie in direct (live) online- sedinte ale Consiliului Local al Municipiului 
Bacau”, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 

4.3. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil 

prestatorului de către achizitor, este de .......................... lei fără TVA , la care se adauga ................. lei TVA, 

rezultat din urmatorul calcul: 
                 Pret unitar  …………….. lei fara TVA   *  24 sesiuni transmisie si filmare  = Pret total ……………. lei fara 
TVA.    



                       
            ACHIZITOR                                                               PRESTATOR 
   MUNICIPIUL BACAU                                                  S.C. ………………………………… 
 
 

 

 2 

 

 

5. Durata contractului 

5.1. Data de începere a contractului şi perioada de prestare a serviciilor. 

a) Durata contractului va fi de 12 luni, , începând cu data semnării de către ambele părți  
b) Data de începere a contractului este data de la semnarea contractului de ambele parti. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 Documentele contractului sunt: 
a) Caietul de sarcini ; 

b) Propunerea  tehnica si financiara ; 

 

7. Obligaţiile principale ale prestatorului 

7.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de  filmare si transmisie in direct (live) online- sedinte ale 

Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului 

asumat.  
7.2. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul 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 legatură 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. 
c) alte costuri pe care achizitorul le-ar suporta faţă de terţe persoane ca efect al neîndeplinirii la timp şi în mod 

corespunzător a obligaţiilor din contract. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 
8.1 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de 

catre acesta. 

8.2 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, 
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la 

nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua 

prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, 

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota 
procentuala de 0,01% pe zi intarziere din pretul contractului. 

9.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 
0,01% pe zi intarziere din plata neefectuată. 

9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-

interese. 
9.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 

furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 

prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii 

unilaterale a contractului. 

 

 

 

Clauze specifice 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului.-Nu este cazul. 

 

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 
11.1. Prestatorul trebuie  să asigure personal calificat și în număr suficient pentru a face față volumului de 

prestare a serviciului prestat; 

11.2. Prestatorul trebuie sa asigure disponibilitatea pentru servicii video, la toate evenimentele notificate. 
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11.3. Prestatorul isi va lua toate masurile necesare si suficiente in asa fel incat sa aiba capacitatea 

interventionala  in cel mult 30 de minute de la convocare. 
 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

      12.1. Achizitorul este raspunzator de respectarea termenelor de plată; 

12.2. Achizitorul evaluarea și analiza oricărei probleme semnalate de către prestator și transmiterea de 
soluții în cel mai scurt timp; 

12.3. Achizitorul raspunde de verificarea calității serviciilor prestate (recepția serviciilor); 

12.4. Achizitorul va asigura desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit 
Contractantului; va numi responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea ontractului 

şi va asigura contactul nemijlocit cu Prestatorul. 

 

13. Recepţie şi verificări  
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 

prevederilelegale in vigoare.  

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 notifica în scris prestatorului, identitatea 

persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

 

14. Cesiunea 

14.1. Partile au obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, 

în prealabil, acordul scris al celeilalte parti, sub sanctiunea inopozabilitatii. 

14.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii 
asumate prin contract.  

 

15. Incetarea Contractului 
15.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti( sau 

tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti: 

     a) nu isi executa una dintre obligatiile contractuale. 
     b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de 

inceperea prestarii prezentului contract; 

      c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti; 

15.2. Contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen. 
  

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

16.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la trimitera 
notificarii achizitorului. 

 (2) Facturarea va fi posibilă doar după ce procesul verbal de receptie a serviciilor de filmare a fost aprobat de 

catre Achizitor. 

 

17. Ajustarea preţului contractului 

17.1. Preţul contractului nu se ajustează, el va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului.  

 

18. Subcontractanţi 

18.1. Prestatorul are dreptul, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 

subcontractantii desemnati, cu permisiunea achizitorului.  

 

19. Forţa majoră 

19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3. 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. 
19.4. 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. 

19.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei 
acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

19.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte 

va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să 
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poată pretindă celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 
20.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 

instanţele judecatoreşti competente din România.  

 

21. Limba care guvernează contractul 
21.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

22. Comunicări 

22.1.(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. 

22.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înteles să încheie azi, ........................., prezentul contract în 3 (doua) exemplare, cate unul pentru 

fiecare parte. 

 
 

                     ACHIZITOR                                             P R E S TAT O R                                          
                         MUNICIPIUL  BACAU                                                    S.C. ………………..  

                      PRIMAR        Administrator  
  LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU                                                          ………………………….. 

                                                                                                                                       
                                   

     AVIZAT 
                     DIRECTOR ECONOMIC                                                    
                         MARIANA ZAMFIR                                           

     
      
BIROUL APROVIZIONARE SI IT   
    CRISTINEL DUMBRAVA  
 
             VIZAT JURIDIC                                                                                                         
  

 
          ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 
            CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

           MIHAELA GROSU 
 
 
                ÎNTOCMIT 

            SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 
           CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

  CIPRIAN MĂRMUREANU 
 
         
          RESPONSABIL  URMĂRIRE  CONTRACT 
                        DANIEL ROSU           
                                                                                                                                                                                                  CM/Ds.VII-B -1/Ex.1 
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