
Pd4ile contractante

ln temeiul Ordonanlei de Urgente N 3412006, privind atribuirea contractelor de achizilie
publicd, a contractelor de concesiune de lucrari publice Si a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificarile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicir,

tnlre:

Teatrul "C LNOTTARA', cu sediul in Bucuregti, B-dul Magheru, nr.20, sectl, tel.
0211318.89.01, 021/318.8902, fax: O21l 3'12.44 80, cod fiscal N 4266634, cont deschis la
Trezoferia Sect.l nr. RO54TRE224G6703O42O1400X, reprezentatd legal prin doamna Marinela

Tepug - Director 9i Silvia Popescu - Contabil $ef, in calitate de Achizito(Beneficiar), pe de o
pane,

9l

S.C. ROBI/lARlX COIV SRL, cu sediul Targoviste jud Dembovita,stfada Matei Basarab, nr. 95,
tel/fax 0345/815.497 I 0722689947, cod fiscal RO 15523512, J151471/2O03, cont deschrs la

Trezoreria lvlunicipiului Tafgoviste, nr RO95TRE22715069XXX000803, reprezentata legal prin

doamna Pirneci lvlarina - Director Executiv, in calitate de prestator pe de altd parte

CONTRACT DE SERVICII

N,. blb / din 29 09.20'i5

Art.1



este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, f;ri a cfea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoafe executarea obligatiilor uneia din pd(i;
f. tema de proiectare - descrierea obiective a serviciilor necesare autoritelii conkactante Contine
in mod obligatoriu specificatii tehnice.
g proiect tehnic - documentatie (piese scrise Si desenate) ce cupfinde solutiile tehnice gi
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza cdreia se executd lucririle autorizate;
h detalii de executie - documentaiia care sti la baza rcaizetii investiliilor $i cuprinde toate
elementele de detaliu necesare furnizoruluii
i. zl - zi calendaristicd:
j. an - 365 de zile

Art. 3. Interpretare
3'1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singulaf vor
include forma de plural Si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2. - Termenul zt sau zile sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specifice in mod diferit





Ad,g Obligaliile principale ale prestatorului
91 Standafde
prestatorul se obligd se presteze serviciile la standardele gi/sau performanlele prezentate ln tema

de prorectare giin propunefea tehnico-financiard, anexe la contract.
9 2 Dfepturi de proprietate intelectualS
Toate drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei care face obiectul prezentului

contract se transmit achizitorului odati cu predarea documentatiei
9 3 Presiatorul se obligd sd despdgubeasce achizitorul impotriva oricEror reclamatii 9i actiuni in
justitie, ce rezulti din inc5lcarea unor drepturi de proprietate intelectuali (brevete, nume, marci

inregistfate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau

in legdturA cu serviciile achizitionate gi daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturi,
aferente

AL!!. Obligatiile principale ale achizitorului
101 Achizitorul se obliga sd pund la dispozilia
informatii/documente/date pe care acesta le cere sau pe

contractulul.
102 Achrzitoful se obligt sa receptioneze, potrivit clauzelor 14 9i 16' serviciile prestate in
termenui convenrt
1O 3 Achizitorul se obligS sd pldteasce cetre prestator pretul convenit in prezentLll contract pentlu

serviciile prestate conform prevederilor art 5.1

Art 1'1. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabile a obligaliilor
I t t in cazut in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reuse9te sd i9i indeplineasce

obligatrie asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca

penitiiali, o sume echivalente cu o cota procentuala egale cu 0,1 oklzi din valoarea contractului,
pand la indeplinirea efectrve a obligaliilor
112 -in cazul in care Achrzitorut nu onoreaza facturile in termenul prevezut la clauza 5 2' acesta

are obligatia de a pliti, ca penaliteti, o sume echivalente cu o cotd procentuala egald cu 0,1%/zi

din valoarea prevazutd la art 5 1

Art 12 Rezilierea gi'incetafea coniractului
121 Ptezentul contfact se considera desfiinlat de drept, fere nici o formalitate prealabilS, f;fd
punefe in intarziere gi feri intervenlia instantei de judecati, in cazu le in care una din padi:

a) cesioneazd obligaliile sale, prevdzute in contract;

b) isiincalcE vreuna din obligaliile sale;

c) este declarate in stare de incapacitate de pl6!i sau a fost declan9atd procedura insolvenlei

12.2 Rezilietea prezentului contract nu va avea efect asupra obligaliilor deja scadente intre pi4ile

contfaclanle
12 3 Achizitorul igi rezerva dreptul de a denunla unilateral contractul de furnizare in cel mult 30

de zile de la aparitia unor circumstanle care nu au putut fi prevezute la data incheierii contractului

gi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in a9a mesure incat'indeplinirea contractului

respectiva ar fi contrard interesului public ai prevederilor legale in vigoare

12.4 in caul previzut la clauza 12.3, pfestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pand la data denuntirii unilaterale a

contractului

prestatorului orice facilit5li 9i/sau
care le considera necesare indeplinirii



Clauze sPecifice

Art. '13. Garanlil
131 Prestatorul va garanta pentru exactitatea, pfofesionalismul, integritatea 9i corectitudinea
serviciilor din punct de vedere tehnic, implementarea lor economice precum $i conformitatea
acestora cu legislatia in vigoare, standardele profesionale etc
132 Prestatorul garanteazd cd nu exista nici o te4d parte care sa dispund de drepturi care pot

conduce la restrictionarea sau anularea drepturilor Beneficiarului de a utiliza planurile si/sau
documentatiile primite, sau cele ale Beneficiarului de a implementa lucrdrile
13 3 ln cazul in care Prestatorul i9i incalce obligatiile de a corecta sau modiflca lucrerile conform
indicatiilor beneficiarului, acesta din urme are toate drepturile de angaja o te(5 parte pentru

modificarea lucrerilor Si implementarea lor, pe raspunderea acesteia si pe costul Proiectantului, in
limita tarifelor angajate de catre Proiectant.
13.4 Prestatorul declafd ca detine experienta 9i cunostintele necesare pentru indeplinirea
obligaliilof sale, cd are experienti'in proiectarea unor proiecte similare cu proiectul care face
obiectul contractului in raport de merime 9i grad de dificultate. De asemenea, Proiectantul este
capabil sa presteze serviciile stipulate in acest contract astfel incal sa fie posibila linalizatea
proiectului conform cerintelof Beneficiarului, in limita legilor, normativelor 9i reglementarilor
prevazule de catre autoritdti
13 5 Garantia de bund execulie a contractului
(1) Prestatorul are obligalia de a constitui garanlia de bund executie a contractului in termen de
cel mult'1o(zece) zile lucrdtoare de la data semnerii contractului.
(2) Cuantumul garantiei de buni execulie este de 5% din valoarea contractului de servicii,
respectiv 2607,80 lei,9i se va constitur conform prevederilor art 90 punctul (1) din HG. nr.

925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicafe a prevederilor referitoare la atribuilea
contraclelor de achizitie publice, modificati si completatS. Autoritatea contractante va restitui
garantia de bun5 execulie in conformitate cu prevederilor art. 92 alin. (3 b) din H G nr 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizilie publicd, modificatd si completate, astfel; - in termen de 14 zile de Ia data incheierii
pfocesului-verbal de receplie la termtnarea realiz;rii investitiilor propuse in baza proiectului

respectiv, dacd nu s-a ridicat pand la acea dati pretentii asupra ei,
(5) Achizitorul are dfeptul de a emite pretenlii asupra garantiei de buni executie, in limita
pfejudiciului creat, daci Prestatorul nu i9i indeplinegte obligaliile asumate prin prezentul contract
Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanliei de bund execulie, Achizitorul are obligatia de a

notifica acest lucru Prestatorului, precizand totodate obligatiile care nu au fost respectate

'14. Alte responsabiliteti ale prestatorului
14 1. Pfestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul 9i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa

tehnico-financiard, tema de proiectare 9i cu respectarea normativelor tehnice $i a legislatiei in
domeniu
142. Prestatorul se obligi sA supravegheze prestarea serviciilor, s5 asigure resursele umane,
materialele, instalaliile, echipamentele 9i orlce alte asemeneai fie de nature provizorie, fie
definiiivd cerute de gi penku contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
orevazutd in contfact sau se ooate deduce'in mod rezonabil din contract



14 3 Pfestatorul este pe deplin responsabil penhu prestarea serviciilor in conformitate termenele
de realizate pevazute la art 7 1 Totodatd, este rSspunzitof atat de siguranla tuturor operatiunilor
gi melodelor de prestare utilizate, cat 9i de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului
144. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de proiectare ferd a modifica prelul
contfactului.
14 5. Prestatorul are obligatia de a intocmi $i depune documentele elaborate astfel:
in 3 exemplare pe suport de hartie, precum 9i in format electronic (in format pdf)
Propnetatea asupra documentaliilor apa4ine Achizitofului(Beneficiarului). Acesta va achita
contravaloarea avrzelor/autorizatiilor necesare.
14 6 Prestatorul are obligafia si infofmeze Achiziiorul(Beneficiarul) asupra tuturor lmprejurarilor
neconforme cu situatia avute in vedere la contractare 9i sa participe la solutionarea problemelor
ivite pe parcursul derularii contractului;
14 7 Prestatorul se obligS sd analizeze $i sa introducb in proiect recomanddrile forurilor de avizare
legale;

'15 Alte responsabrlitdti ale achizitorului
15 1 Achizitorul se obligi sd punA la dispozitia prestatorului orice facilitdli 9i/sau infolmatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnicojinanciari 9i pe care le consideri necesare indeplinrrii
contractului.
152 Achizitorul are obligatia sd protejeze dfepturile morale 9i patrimoniale ale prestatorului -
autorul proiectului confofm cu prevederile legale
15 3 Achiziiorul are obligatia sd comunice prestatorului data inceperii relizarii tnvestiliilor pentru

care se realizeaze proiectul.

'16 Receptie ii verificeri
161 Achizitorul are dfeptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
coniormitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiara, 9i tema de proiectare.

16 2 (1) Verificdrile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract
(2) Termenul de verificare, de modificare sau completare a documentatiei este de maxim

5(cincr) zile lucrStoare, zile de la comunicdrile ficute in scfis intre pd(i.

17 lncepere, finallzare, intafzieri, sistare
17.1. ('1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor dupd semnarea contractului de

citre ambele p;(i

(2) in cazul in care prestatorul sufere in€rzieri 9i/sau suporte costuri suplimentafe, datorate
in exclusiv tate achizitorului pe(ile vof stabili de comun acord:

a) prelungirea pefioadei de prestare a serviciului, $i
b) lotalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
ii) alte circumstanle neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incdlcarea

contractului de cetre prestator, indreptalesc prestatorul de a solicita prelungirea

oerioadei de prestare a serviciilor sau a oricirei faze a acestora, atunci pa4ile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare 9i vor semna un act aditional

17.2 Dace pe parcursul indeplinirii contractului, prestatoful nu respecte termenele prevezute la

art.7.1, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea



datei/perioadelor de prestare asumate conform arl. 71, se face cu acordul pd4ilor' prin act

aditional.

.17.3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie,

orice inta|ziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalit;li

prestatorulur.

18 Documente 9i modalitdli de plate
181 Plata sumelor aferente serviciilor prestate conform pct 5'1. se va face la predarea

documentatiei, emiterea gi inregistrarea facturii la sediul institutiei
'19 Ajustarea prelului contractului
19 1. Pentru serviciile prestate, pldtile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in

oroounerea tehnico-financiard, anexd la contract
19 2 Prelul contfactului este ferm 9i nu se actualizeaza.

Art.20 Amendamente
20 1 - Pd4ile contractante au dreptul, pe durata deruldrii contlactului, de a conveni modificarea

cliuzetor iontractuale, prin act adltional, numai in cazul apariliei unor circumstante carc lezeaze

interesele comerciale legitime ale acestora $i care nu au putut fi prevdzute la data incheierii

contractului

202 - Paftile contractante de cOmun acord convin modificarea si completarea clauzelor

contractuale printr-un act adittonal, privind elaborarea documentatiei tehnico-economice, dace

este cazul.

21 Cesiunea
2i 1 Conform prevederitof art 2041 din OUG 34/2006, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

este permise doaf cesiunea creantelor nescute din contract, obligaliile n;scute rdmanand in

sarcina p;(ilor contractante, astfel cum au fost stipulate in contract

22 Fotla malofi
22.1. Fota majore este constatatd de o autoritate competenta.
222 Foia majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza

23 Solulionarea litigiilor
23.1 Achizitorul 9i prestatorul vor
tratative directe, orice neintelegere

face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila' prin

sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd

cu indeplinrrea contractului
232 DiacZt, dupd '15 de zile de la inceperea acestor katative neoficiale' achizitorul 9i prestatorul

s; se solutioneze de cdtre instantele judecetores

24 Limba care guvefneaz5 contractul
24.1 Limba care guverneazd contractul este limba romene

24 2 Rapoartele ii alte documente solicitate se vor redacta in limba fomani

25 Comunicdfi
25 1 Orice comuntcare intre pdrli, referitoare la indeplintrea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisE in scris $i inregistrata aaat in momentul transmiterii cat 9i in momentul primirii'



25.2. Comunicdrile inke peti se pot face Si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmdriiin scris a primirii comunicdrii.
Prezentul contfact, impreund cu anexele sale, reprezinte voinla pedilor 9i inldtufe orice intelegere
verbald dintre acestea, anterior 9i ulterior incheierii lui.

Prezentul contract se incheie la sediul Achizitorului azi, 29 Og 2015, in 3 exemplafe, din care unul
a fost inmanat Prestatorului iaf celelalte 2 rdman la autoritatea contractante.

Achizitor (Beneficiar),
TEATRUL "C I NOTTA
Director - Marinela

Contabil I Silvia Popescu

Viza cfp - Alexandra

Juridic - SCPA $tefan, Bu

*,","rD
Prestator,

S C. ROBMARIX COM SRL
Directo hnicj RotFrt Pirneci


