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sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enUmerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativl Nu este considerat forte majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executafea obligatiilor Uneia din pd4i;
g) zi - zi calendatislicej an - 365 de zile.

3. I nterpretare
31 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se
specifice in mod diferit

Clauze obligatorii

4. Obiectul gi prelul contractului
41. - Prestatorul se oblige se pfesteze servicii de mentenante - revizie tehnicd lunard,ce
conslau in (verificarea, reglare, c re, uns roti deviere cabluri tracliune, roli deviere funie ;
reglaje din intinzabare, verificeri p nderc cabluri de Ftange, cabluri de car contragreuati;
verificat patine contragreuftIi; uns glisiere) pentru echipamentele de ridicat ce deseryesc
selile de spectacole ale Teatrului C I NOTTARA, respectiv pentru: - 9 bucati trape decor
(gtengi),3 buceli trape electrice (Stingi), l bucati palan electric (irapd decor) Si 1
bucale circular fundal de sceni (gtangi), in conformitate cu oferta tehnico-financiard
postati pe SEAP, acceptatd de achizitor qi cu obligatiile asumate prin prezentul contract

4.2 - Achizitorul se obligi si plSteasci prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contfactului de servicii se constd servicii de mentenant5 - revizie tehnice periodica, penttu
echipamentele de ridicat ce deservesc sSlile de spectacole ale Teatrului C /. NOTTARA

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate,
plStibil prestatorului de cdtre achizitor, conform ofertei tehnico-financiare postate pe SEAP 9i
acceptatd de achizitor este de 728 leil luni, la care se adaugd T.V.A in valoare de 174,72
lei. valoare totala fiind de 902.72 lei/lune.

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 8 (opt) luni, adicd incepand cu luna mai 20'15, pane
la data de 31 decembrie 20'15, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 4(patru) luni prin

act adi[ional in anul 2016, in funclie de existenta resurselor alocate cu acesatS deslinatie
conform prevederilor HG 925/2006, cu toate modificdrile 9r completdrile ulterioare.

6. Docu mentele contractulu i
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnico- financiarA postaq pe SEAP
b) autorizaltile neccesare desfegurerii activi6tji
c) acte aditionale. dacA exi*e



7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1 Se efectueze toate operaliunile necesare in scopul menlinerii in functiune permanente 9i
in condilii de siguranta a echipamentelor de ridicat, conform ofertei tehnico-financiare. cu
respectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract gi cu respectarea normelor ISCtR pT
R18-2003, in afara timpilor destinati reparatiilor accidentale sau a reviziilor generale care vor
fi executate ii facturate separat, in afara contractului de servicii.

7.2 SA primeasce 9i se inregiskeze sesizerile cu privire la echipamentele de fldicat ce fac
obiectul prezentului contract, (24 de ore din 24), la numdrul de telefon fix: 021 460 26.05 sau
mobil. 0744.385.951.

7 3 Sd intervini operativ (maxim 10-12 ore de la comunicare) pentru remedierea problemelor
inregistrate intre orele 8.00 - 18.00 Pentru problemele comunicate in afara programului
mentionat mai sus se va interveni, dacd este posibil in aceeagi zi sau in dimineata zilei
urmdtoare, incepind cu ora 8.00, ora de la care curge timpul primirii sesiz5rii

7 4 Se efectueze 9i si factureze separat, reparalii accidentale gi revizii generale conform
normelor ISCIR PT-R18i2003, pe baza unor comenzi ferme drn partea beneficiarului $i a
devizelor acceptate de catre acesta.

7.5 Prestatorul se obligii sa predea lucrdrile de service gi de reparalii c5tre reprezentantul
desemnat al achzitorului, pe baza unui proces-verbal (situatie de lucrari) ce va fi anexatS la
factura de plati

7 6 Prestatorul va emite factura fiscald in primele s(cinci) zile lucratoare ale lunii urmatoare,
celei in care se presteaze serviciile Plata va fi efectuatd prin OP, in termen de 1o(zece) zile
lucrdtoare de la emiterea 9i inregistrarea facturii la achizitor, pe baza notei de interventie /
proces-verbal (situatie de lucrari), care va fi semnaUA gi de citre reprezenlantul achizitorului
Achizitorul poate refuza plata facturii,'in cazul in care exista deficiente minore in prestarea

serviciilor, penA cand acestea vor fi remediate

7.7 Prestatorul se obligA sd despdgubeasc5 achizitorul impotriva oriceror: reclamatii 9i
actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,

nume, merci inregistrate etc ), Iegate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele

folosite pentru sau in legSturd cu serviciile prestate 9i daune-interese, costuri, taxe $i

cheltureli de orice nature, aferente.

8. Obligaliile principale ale achizitorului
8.'1 - Achizitorul se obligd sa plSteasce pretul convenil in prezentul contract pentru serviciile
preslate.
8 2- Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

8.3 -Achizitorul se obligd se pleteasc5 pretul catre prestator in termenul convenit de la

emiterea facturii de cdtre acesta

8 4- Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen mentionat la punctul 7.6, prestatorul are
dreptul de a sista prestarea serviciilor lmediat ce achizitorui onoreazd factura, pfestatorul

va relua prestarea serviciilor in cel mult 24 deore dela data efctuerii pletii.
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8.5- Si anunte imediat prestatorul la telefon: 0211460.26.05 sau 0744.385.95j, cu privire ta
orice problemS/ defecliune ivitd in functionarea echipamentelor de ridicat ce fac obiectul
orezentului contract

8.6 - Sd nu permitd sub nici o formd interventia altor persoane strdine de prestator, la
echipamentele de ridicat care fac obiectul prezentului contract

8.7 - Sd desemneze un responsabil cu supravegherea echipamentelro de ridicat in
conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCR R18-2003, penku a interveni in
oprirea din functiune a acestora in caz de necesitate sau fo4d majord In acest scop
beneficiarul poseda o cheie a camerei troliului gi va fi instruit de cdtre prestator

8 8 - Sd p5streze qi sd exploateze in conditii normale echipamentele de ridicat rSspunzend
de detefiofarea sau descompletarea acestora.

8 I - Sd emrtd comandd separatd pentru executarea reparatiilor accidentale.

8. 10 - Sa emiti comanda(cu 2 luni inainte de expirarea ciclului) pentru executarea reviziilor
generale la un ciclu de 12 luni, cunoscand ce neefectuarea acesteia atrage dupi sine,
conform prescriptiilor tehnice ISCIR R18-2003, oprirea din funcliune din culpa
beneficiarului, a echipamentelor enumerate mat sus

8.11 -Sdiamasuri de verificare periodicd a instalaliilor de impamintare, fo(5 9i a tablourilor
elechice intermediare.

8.12 - Si doteze camerele maginilor cu un stingator cu praf si CO2, rdspunzand de luarea
tuturor mdsurilor necesare pentru prevenirea Si stingerea incendiilor

8.13 - Se anunle prestatorul cu privire la perioadele de timp in care stagiunea va fi inchisd,
intrucat in perioada respectivd, prestatorul S C. Solid Service Litt S.R.L. va efectua revizii
la echipamentele de ridicat doar la cererea achizitorului; in caz contrar contractul va fi
suspendat.pe perioada respectivi.

9- Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
91 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reugegte sd-9i execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penaliteti, o sum5 echivalentd cu o cotd procentuala de 0,5% din pretul contractulul pentru
fiecare zi de intarziere

9.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termenul mentionat la punctul 7.5,
din vina sa exclusivd, atunci acesta are obligalia de a pleti, ca penalitdti, o sumd echivalenta
cu o cotd procentuale de 0,5% din plata neefectuate.

9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pddi, in
mod culpabil, 9i d5 dreplul pa(ii lezate de a considera contractul reziliat de drept 9i de a
oretinde olata de daune-interese



9.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral conkactul, printr-o notificare scris5
adresatd prestatorului, fir5 nici o compensalie, dac6 acesta din urmd intrd sub incidenta
prevederilor Legii 85/2006. ln acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract lndeplinitd pAnd la data denuntdrii unilaterale a
contfactului.

Clauze sDecifice

10. Alte responsabilitdli ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu
profesionalismul 9i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu
oroDUnerea sa tehnice.
(2) Preslatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sA asigure resursele umane,
malerialele, instalatiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de nature provizorie, fie
definitive, cerute de gi pentru conkact, in mdsura in care necesitatea asigurerii acestora este
orevazuta in contracl sau se ooate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor lunare. Totodatd, este
rispunzdtor atat de siguranla tuturor operaliunilor Si metodelor de prestare utilizate, cat gi de
califlcarea personalului folosit pe toati durata contractului.

11. Alte responsabilitdti ale achizitorului
11 1 - Achizitorul se obligi si pune la dispozitia prestatorului orice facilileti $i/sau informatii,
pe care le considerd necesare pentru indeplinirea contractului, sd asigure accesul in locurtle
in care sunt instalate echipamentele 9i atunci cand este cazul sa asigure transportul acestora
la orestator.

'11 2 Achizitorul este obligat se respecte toate recomandSrile primite de la prestator cu privire
la condiliile de exploatare a echipamantelor de ridicare.

12. Receplie gi verificeri
12 1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnice 9i asumate prin prezentul contract
incheiat intre pi(i.

12.2 - Verificdrile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sdi imputerniciti, in
conformitate cu orevederile din orezentul contract.

13. incepere, finalizare, intanieri, sistare
13.1 - ('1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor de la data incheierii
Drezentului contract.
(2) ln cazul in care prestatorul sufera intarzieri $i/sau suporte costuri suplimenlare, datorate

in exclusivitate achizitorului, pdrlile vor stabili de comun acord'
a) prelungrrea pefioadei de prestare a serviciului; 9i
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la pretul

contractului.



13.2 - ln afata cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a lermenului de
execulie, orice intarziere in indeplinirea contractului d5 dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.

1 4. Ajustarea pr4ului contractului
14.1 - Pentru serviciile prestate, pldtile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate oferta tehnico-financiarA postata pe SEAP, Si acceptate de cdtre achizitor.

14.2 - Pretul mentionat in oferta poste pe SEAP contractului este considerat ferm exprimat,
fdrd posibilitatea de a fi modificat sau ajustat.

15. Fo4a majord
'15.'1 - Fo(a majord esle constatatd de o autoritate compelentS.

15 2 - Fo4a majori exonereaze pa4ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada'in care aceasta actioneazd

'15 3 - indeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de actiune a fortei majore, dar
fSre a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pSrtilor pand la aparitia acesteia

15 4 - Partea contractantd care invoce fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte pa(i,
imediat 9i in mod complet, producerea acesteia Qi sd ia orice mesuri care ii stau la dispozilie
in vederea limitdrii consecintelor.

15.5 - Partea contractantd care invocd fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte pe(i
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incelare

15 6- DacA foda majore actioneazd sau se estimeaze ca va acliona o perioade mai mare de
6luni, fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte pe(i incetarea de drept a prezentului
contract, fira ca vreuna din p54i sd poatA pretindd celeilalte daune-interese

1 6. Solulionarea litigiilor
16.1 - Achizitorul 9i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabile,
prin tfatative directe, orice neintelegere sau dispute care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdtur; cu indeplinirea contractului.

16.2 - in caz contrar, litigiile vor fi solulionate de instantele de judecate competente din raza
Municipiului Bucure$ti

17. Limba care guverneazd contractul
'17 1 - Limba care guverneaze contractul este limba romane.

18. Comuniceri
18'1 - (1) Orice comunicate intre pd4i, referitoafe la indeplinirea prezentului contract, trebuie
si fie kansmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atet in momentul transmiterii, cat 9i in momentul
pnmrnr.

18 2 - Comunicerile intre pe4i se pot face 9i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu

condrlia confirmeriiin scris a primirii comunicaril



19. Legea aplicabild contrcctului
19 1 - Conkactul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pdrlile au inteles sd incheie azi, '19.05.2015 prezentul contract in 3(trei) exemplare, din care
2(doud) exemplare pentru achizitor $i un exemplar pentru prestator.

Achizitor,
Teatrul C,l,Nottara

Director - Marinela

Compartiment Achizil
Ec. Goga 9i

Prestator,
SOLID SERVICE LIFT- S.R.L

Gheorghe

Contabil $ef - Si

Viza cfp - Alexandra Nor

Juridic - S

Publice
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