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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE 
Nr. 725 din data de 06.12.2021 

 
 
1. Părţile contractante 
 
CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – ARCUB, cu sediul in 
Bucuresti, str. Lipscani nr. 84-90, cod fiscal 9658744, reprezentat prin dna director Mihaela Paun, denumit 
in cele ce urmeaza Achizitor, pe de o parte 
si  
 
AVISTA VISION S.R.L, cu sediul in Str. Ileana Cosinzeana, nr. 3, sector 5, Bucuresti, avand CIF RO 
23438515, in calitate de Furnizor, reprezentata prin administrator, dl Bugean Daniel, pe de alta parte 
 
2. Obiectul contractului   
2.1 – In vederea  desfasurarii in conditii optime a evenimentului Urban Christmas Market 2021, ce are loc 
in perioada 06-24.12.2021, Furnizorul se obligă să asigure furnizarea instalatiilor profesionale luminoase 
pentru cladiri - iluminat festiv - si montarea acestora, asa cum sunt detaliate in oferta tehnico-financiara, 
parte integranta a prezentului contract. Incadrarea in Vocabularul comun privind achizitiile publice, cod CPV 
34928500-3 - Echipament de iluminat stradal,  K004-3 Pentru iarnă.  
 
3. Pretul contractului 
3.1 Pretul contractului, respectiv pretul instalatiilor furnizate si a serviciilor prestate cu titlu accesoriu, 
respectiv montarea/demontarea si transportul, este de  52.000 lei, la care se adauga TVA (19%), totalul 
fiind astfel, de 61.880 lei, inclusiv TVA. 
3.2. Contravaloarea produselor livrate si a serviciilor accesorii se va achita de către Achizitor în baza facturii 
emise de către Furnizor, in maxim 30 de zile de la data semnarii, fara obiectiuni, a procesului verbal de 
receptie. 
 
4. Durata contractului 
4.1 – Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre ambele parti si va fi valabil pana la 
data indepliniriii tuturor obligatiilor asumate de catre parti.  
5. Documentele contractului 
5.1  - Documentele contractului sunt: 
- oferta tehnico-financiara 
- proces verbal de receptie 
- factura 
- certificate de garantie 
- orice alte documente pe masura producerii lor. 
 
6.  Obligatiile Furnizorului 
6.3. Furnizorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la standardele şi 
performanţele prezentate în propunerea tehnică ce face parte integranta din prezentul contract. 
6.4. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor accesorii. . Totodată este răspunzător 
atât de oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata prezentului contract. 
6.5. Furnizorul se obligă să presteze serviciile, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract 
la termenele stabilite în contract, în conformitate cu condiţiile stabilite în propunerea sa tehnico – financiara. 
6.6. Pe durata derulării prezentului contract Furnizorul are obligaţia de a informa Achizitorul despre apariţia 
situaţiilor de conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea lor. 
6.7. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe şi 
cheltuieli de orice natură, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt generate de respectarea clauzelor 
contractului. 
6.8. Furnizorul se obligă să factureze serviciile prestate şi să transmită factura fiscală Achizitorului. 
6.9. Factura va fi insotita de un raport de activitate, care sa cuprinda toate serviciile prestate, inclusiv 
coordonatele temporale, cantitative si calitative aferente. 
6.10. In urma verificarii raportului de activitate, partile vor semna procesul verbal de receptie servicii fara 
obiectiuni, fara de care nu se poate efectua plata.  
6.11. Furnizorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru 
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce 
în mod rezonabil din contract. 
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6.12. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
6.13. Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul 
 
7.  Obligatiile principale ale Achizitorului 
7.1. Achizitorul semnează Procesele-verbale de recepție cantitativă și calitativă doar pentru serviciile 
prestate efectiv și care respectă specificațiile din documentatia de atribuire.  
7.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre Furnizor in termen de maximum 30 zile de la 
semnarea proceselor verbale de receptie servicii fara obiectiuni. Plata va fi conditionata de emiterea facturii 
fiscale si a unui raport al serviciilor prestate. 
7.3. Achizitorul va asigura întreg concursul Furnizorului în realizarea în bune conditii a obligatiilor prevăzute 
în prezentul contract. 
 
8.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
8.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % 
din pretul contractului. 
8.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1 % din plata 
neefectuata. 
8.3 - 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. 
8.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta 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 îndeplinita pâna la data 
denuntarii unilaterale a contractului. 
 
9. Cesiunea  
9.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in 
prealabil, acordul scris al achizitorului. 
9.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.  
 
10. Forta majora 
10.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
10.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
10.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
10.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
10.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
 
11. Solutionarea litigiilor 
11.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 
contractului. 
11.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve 
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre 
instantele judecatoresti din Romania.  
 
12. Limba care guverneaza contractul 
12.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
12.2 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 
12.3. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
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13. Modificarea Contractului Și Dispoziții Conexe 
13.1. Orice Modificare a Contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și 
semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului se realizeaza prin Act Adițional la 
Contract.  
13.2. În cazul Modificărilor Contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este 
obligatorie 
13.3. Părțile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor 
acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul 
general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 
98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 
165). 
13.4. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
 
14. Legea aplicabila contractului 
14.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 
 

Parţile au înteles să încheie azi 03.12.2021, prezentul contract,  în 3 (trei) exemplare originale, un 
exemplar pentru Furnizor si doua pentru Achizitor, fiecare dintre acestea avand aceeasi valoare juridica.   

  
 
CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME                                        AVISTA VISION SRL 
CULTURALE AL MUN. BUCURESTI  
                  ARCUB                                                                                               
 
DIRECTOR,                ADMINISTRATOR  
Mihaela Paun                                          Bugean Daniel 
 
 
 
DIRECTOR ADJUNCT, 
Alina Teodorescu 
 
 
 
VIZĂ CFP,  
Dumitru Bălăşoiu 
 
 
 
AVIZAT JURIDIC,  
Elena Iacob 
 
 
 
Coordonator proiect, 
Angelica Petcu Cioc 
 
 
 
Serviciul Achizitii Publice, 
Burea Livia-Diana  
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ANEXA NR. 1 La CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE 
Nr. 725 din data de 06.12.2021 

 
A) Instalatie exterior (perdea profesionala cladiri) - AMS- R12N15-WWs (e*)  

Lungime 2, 8  
Inaltime 12 m (2 sectiuni de 6 m imbinate) 
15 coborari 
Distanta intre fire 20 cm 
Culoare fir negru 
Lumina alb – cald cu efect flash 
Cantitate 8 buc  
Pret: 3.300 lei + TVA / buc 
Total: 26.400 lei + TVA 

B) Instalatie exterior (perdea profesionala cladiri) – AMS- R6N15-WWs (e*) 
Lungime 2, 8  
Inaltime 6 m  
15 coborari 
Distanta intre fire 20 cm 
Culoare fir negru 
Lumina alb – cald cu efect flash 
Cantitate 3 buc  
Pret: 1.850 lei + tva / buc 
Total: 5.550 lei + TVA 

• Perdeaua  profesionala  (ghirlanda) luminoasa poate fi folosita la exterior si interior - protectie 
IP65 si poate fi folosita de la minus 40 grade pana la plus 50 grade 

• Perdeaua  profesionala  (ghirlanda) luminoasa de 12 m lungime este prevazuta cu o mufa 
prin care pot fi unite pana la 2 ghirlande, iar ghirlandele cu inaltime de 6 m sunt prevazute cu 
mufe prin care pot fi unite pana la 4  odata. 

C) Montare pe cladire cu echipa de 4 alpinisti utilitari (in regim de urgenta) – pana la data de 
06.12.2021. 

Alte accesorii incluse cabluri, prinderi etc. 
Pret:  12.000 lei + TVA 

D) Demontare cu echipa de 2 alpinisti utilitari – la data de 15.01.2022. 
Strangere / ambalare 
Pret: 8.050 lei +TVA 

Părţile au înţeles să încheie prezenta anexa, astazi, 03.12.2021,  în 2 (două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
CENTRUL DE PROIECTE SI PROGRAME                                       AVISTA VISION SRL 
CULTURALE AL MUN. BUCURESTI  
                  ARCUB                                                                                               
DIRECTOR,                ADMINISTRATOR  
Mihaela Paun                                      Bugean Daniel 
 
 
DIRECTOR ADJUNCT, 
Alina Teodorescu 
 
 
VIZĂ CFP,  
Dumitru Bălăşoiu 
 
 
AVIZAT JURIDIC,  
Elena Iacob 
 
 
Coordonator proiect, 
Angelica Petcu Cioc 
 
 
Serviciul Achizitii Publice, 
Burea Livia-Diana  
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