
Contract de servicii
{i din data de 21.05-2015Nr.

furniza aferent seruicirlor prestate conform contractului;



'l)fo4a majore - reprezintd o imprejurare de origine externe, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibila Si rnevitabild, care se afla in afara controlului oricerei p54i, care nu se datoreaza

gregelii sau vinei acestora, 9i cafe face imposibild executarea 9i, respectiv, indeplinirea

contractului; sunt considelate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundatti

sau once alte catastrofe natufale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,

enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativa Nu este considerat forti majore un eveniment

asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligatiilor uneia din pdrti;

9) zi - zi calendaristicS; a|' - 365 de zile.

3.lnterpretare
3.1 - ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi conlrare, cuvintele la forma singular

vor include forma de plural $i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context

3 2 - Termenul "zt"sau "zlle" sau olice referire la zile repfezinte zile calendaristice dacd nu se

specifice in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul gi prelul contractului
41 - Prestatorul se obliga sa presteze servicii specifice de operator responsabil cu

supravegherea gi verificarea tehnicd a echipamentelor de ridicat ce deservesc sdlile de

spectacole ale Teatrului C.l NOTTARA, respectiv: 9 bucdti trape decor (gtengi), 3 bucili
trape electrici (gtingi), l bucate palan electric (trapd decor) 9i l bucatd circular fundal

de scene (gtange), denumit RSVTI, in conformitate cu oferta tehnico-financiafa postatd pe

SEAP, acceptatd de achizitor $i cu obligatiile asumate prin prezentul contract

4.2 - Achizitorul se obliga sd pldteasc5 prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea

contractului de servicii de supraveghere gi verificare tehnicd a echipamentelor de ridicat ce

deservesc sSlile de spectacole ale Teatrului C I NOTTARA

4.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,

oldtibil orestatorului de cdtre achizitor, conform ofertei tehnico-financiare postate pe SEAP 9i

acceptat, de achizitor este de 220 lei/luni, la care se adaugd T V A in valoare de 52,80 lei'

valoare totale fiind de 272,80 lei/luna.

5, Durata contractului
5 1 - Durata Drezentului contract este de 8 (opt) luni, adici incepend cu luna mai 20'15, pane

la data de 31 decembrie 2015, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 4(palru) luni prin

act aditional in anul 2016, in functte de existenta resurselor alocate cu acesatd destinatie

conform orevederilor HG 925/2006, cu toate modificerile 9i completdrile ulterioare





714 -Se sohcite in scris institutiei oprirea din functiune a echipamentelor la expirarea
scadenlei de funclionare acordate cu ocazia ultimei verificdri tehnice in utilizare;
7.15 -Sa propun5 in scris conducerii institutiei planul de verificdri tehnice'in utilizare aferent
anului urmetor, in vederea planificdrii condiliilor de pregetire a echipamentelor;
7 16 -Se urmbreascd eliminarea neconformitdtilor constatate cu ocazia efectudfli verificarilor
tehnice in utilizarei
7.17-Se verifice gi se vizeze registrele de evidentd a functionlrii echipamentelor in termenele
$i cu respectarea modalitdtilor stabilite in prescriptiile lehnice aplicabile;
7 18 -Se urmareascd pregdtrrea echipamentelor pentru verificeri tehnice in utilizare;
7.19 - Sd participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele ISCIR
pe care le are in evidenl5, in vederea furnizerii tuturor informaliilor organelor de cercetare a
evenrmenletor;
720 -S5 informeze in scris lSClR, in tefmen de 15 zite, desDre datele de identificare ale
noului detinetor de echipamente, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinld asupfa
acestor bunuri:
7 21 -Sa anunte ISCIR in vederea scoaterii din evidentd a echipamentelor casate, in cel mult
15 zile de la data casirii;
722 -SA anunte lSClR, in termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a echipamentelor
care intrd in conservare 9i se urmSreascd realizarea lucrerilor de conservare;
7.23 -Sd anunte in scris lSClR, in termen de cel mult 15 zile, incetarea raporturilor
contractuale cu detinEtorul/utilizatorul echipamenlului;
724 -Sd respecte prevederile prescripliilor tehnice ISCIR 9i celelalte dispozitii legale in
domenru.
725- Presiatorul va emite factura fiscala 'in primele 5(crnci) zile lucr5toare ale lunii
urm5toare, celei in care se presteazd serviciile Plata va fi efectuat5 prin OP, in termen de
1o(zece) zile lucratoare de la emiterea 9i inreg'strarea facturii la achizitor, pe baza notei de
interventie / proces-verbal (situatie de lucrari), care va fi semnaVE gi de cdtre reprezentantul
achizitorului. Achizitorul poate refuza plata facturii, in cazulin care existe deficienle minore in
prestarea servicrilor, panA cand acestea vor fi remediate

7.26 - Prestatorul se obligd se despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror: reclamalii 9i
acliuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,
nume, mdrci inregislrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legeture cu serviciile prestate gi daune-interese, costuri, taxe gl

cheltuieli de orice nalu16, aferente

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8 1 Achizitorul se oblige s5 pliteascd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

8.2 Achizitorul se obligA sd receplioneze serviciile prestate in termenul convenit
8.3 Achizitorul se obligd sd pldteascd pretul cdtre prestator in lermenul convenit de la

emiterea facturii de cdtre acesta.
8 4 Daci achizitorul nu onoreaze facturile in termen mentionat la punctul 7.25 prestatorul are



dreptul de a sista prestarea servrciilor. lmediat ce achizitorul onoreaz5 faclura, prestatorul va
relua pfestarea serviciilor in cel mult 24 deore dela data efctudrii pldtii

8.5 Si nu permitd sub nici o formd intervenlia altor persoane striine de prestator, la

echipamentele de ridlcat care fac obiectul prezentului contract.

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabile a obligatiilor
9.'1 - in cazul in care, din vina sa exclusiv5, prestatorul nu reugegte se-gi execute obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca
penalititi, o sumd echivalentd cu o coti procentuala de 0,5% din pretul contractului pentru

fiecare zi de intarziere.
9.2 - ln cazul 'in care achizitorul nu onoreazd facturile in termenul menlionat la punctul 7.25
din vina sa exclusive, atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penaliteli, o sumd echivalentS
cu o cotd procentuale de 0,5% din plata neefectuata.
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prrn prezentul conlract de cetre una dintre pe(r, in
mod culpabil, sr d5 dreptul p64ii lezate de a considera contractul reziliat de drept 9i de a
oretinde Dlata de daune-interese
9.4 - Achizitorul igi rezerv5 dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrise
adresata prestatorului, far, nici o compensatie, dacd acesta din urme intrb sub incidenla
prevederilor Legii 85/2006. in acest caz, pfestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinite pane la data denunlirii unilaterale a

contractului-

Clauze specifice

10. Alte responsabilitdti ale prcstatorului
101 - (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevezute in contract cu

profesionalismul 9i pfomptitudinea cuvenite angalamentului asumat 9i in conformitate cu

oroounerea sa tehnici.
(2) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie

definitiva, cerute de gi pentru contract, in mesura in care necesitatea asigurerii acestora este

orevazutd in contract sau se ooate deduce in mod rezonabil din contract.
'10 2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor lunare. Totodata, este

rdspunzdtor atat de siguranla tuturor operaliunilor 9i metodelof de prestare utilizate, cat 9i de

calificarea personalului folosit pe toate durata contractului.

11. Alte responsabilital ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se oblrgi sA pund la dispozitia prestatorului orice facilitdti gi/sau informalii'
pe care le considerS necesare pentru indeplinirea contractului, si asigure accesul in locurile

in care sunt instalate echipamenteLe 9i atunci cand este cazul sd asigure transportul acestora

la prestator.

11.2 Achizitorul este obligat s5 respecte toate recomandarile primite de la prestator cu privire

la conditiile de exploatare a echipamantelor de ndicare.



12. Receplie 9i veriliceri
121 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd gi asumate prin prezentul contract
incheiat intre pdrti
'12.2 - Verificdrile vor fi efecluate de catre achizrtor prin reprezentanlii sei imputerniciti, in
conformitate cu orevederile din orezentul contract

13. incepere, finatizare, intazieri, sistare
13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data incheierii

^rarahnrl'ri ^^htr..t
(2) ln cazul in care prestatorul sufer5 intarzieri gi/sau suport5 costuri suplimentare, datorate

in exclusivitate achizitorului, pe4ile vor stabilide comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; $i
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la pretul

contractului.

8.2 - ln a'fata cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de

executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitdti prestatorului

1 4. Aju sta rea prctul u i co ntractu I u i
'14 1 - Pentru serviciile prestate, plStile datorate de achizitor pfestatorului sunt tarifele
declarate oferta tehnico-financiard postat, pe SEAP, gi acceptati de cdtre achizitor.

14 2 - Pretul mentionat in oferta poste pe SEAP contractului este considerat ferm exprimat,

f5rd posibilitatea de a fi modificat sau ajustat.

15. Fo4a majord
15. 1 - Fo4a majorE este constatati de o autoritate competenti
15.2 - Fofta major; exonereazd pa4ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

pfezentul contract, pe toatS perioada in care aceasta aclioneazd.

15.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo4ei majore, dar

fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pana la aparitia acesteia

15.4 - Paiea contractantd care invocS fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte pa(i,

imediat Si in mod complet, producerea acesteia 9i sd ia orice misuri care ii stau la dispozitie

in vederea limitdrii consecinlelor.
15.5 - Partea contractantd care invocd fo(a majore are obligalia de a notifica celeilalte pa4i

incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare

15 6- Dacd fo4a majore actioneazi sau se eshmeazd ca va actiona o perioadd mai mare de

6 luni, fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte pa(i incetarea de drept a prezentului

contract, fAri ca vreuna din pd(i si poate pretlndd celeilalte daune-interese

1 6. Sol utionarea I itig iilor
16.1 - Achizitorul $i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in

legiturd cu indeplinirea contractului



'16 2 - in caz contrar, litigiile vor fi solulionate de instantele de judecatd competente din raza
Municipiului Bucuregti

17. Limba care guverneazd contractul
17.'1 - Limba care guverneazi contractul este limba romand.
18. Comuniceri
18 1 - ('1) Orice comunicare intre pe(i, referitoare la indeplinirea prezentulul contract, trebuie
se fie transmis, in scris
(2) Orice document scns trebuie inregjstrat aEt in momentul tfansmiterii, cet Si in momentul
pnmrrii

18.2 - Comunic5file intre p6(i se pot face gi prin telefon, telegrame, telex, fax sau e_mail cu
conditia confirma,ri in scfls a primirii comunicErii

19. Legea aplicabiE contractului
19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
PAdile au inteles si incheie azi, 21,05,2015 prezentul contract ln 3(trei) exemplitre, din care
2(dou,) exemplare pentru achizitor $t un exemplar pentru prestator.

Prestator,
VICE LIFT- S.R L
N\

la Gheorghe

Viza cfp - Alexandra Nor

Juridic

Compa
Ec.

s Asocrat


