
Contract de servtctt

nr. data 14' 12'2015

nd atribuirea contractelor de achizitie

9i a contractelor de concesiune de

ilt prezentul contract de prestare de

servicii,

parte,

9l

fi interPretali astfel:

sunt acestea numite in preze'ntul contract'

citrr: achizitor' in baza contriactului' pentru

ror obligalliilor asumate prirr contrac'l;



e) produse - echipamentele, maginile, utilarjele, piesele de schimb 9i orice alte bunuri cuprinse in

anexa/anexele la prezentul contract 9i pe care prestatorul are obligalia de a le furni;za aferent

serviciilor prestate conform contractului;

f) forla majord - reprezintd o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinetr, absolut

imprevizibila 9i inevitabilS, care se afld in afara controlului crricirei pi(i, care nu se datoreazd

gregelii sau vinei acestora, 9i care far:e imposibild executarea 9i, respectiv, inrdeplinirea

contractului; sunt considerate asemenea eventmente: rdzboilie, revolutii, incr:rrdii, inundatii sau

orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urm€lre a unei carantine, embargou,

enumerarea nefiind exhaustivi, ci enunliativd. Nu este considerat fo(d majord un ,eveniment

asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilil.ate de executare, face rextrem de

costisitoare executarea obligatiilor uneia din pd(i;
g) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprez:intd zile calendaristice dacd nu se

specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul gi pretul contractului
4.j. - prestatorul se obligd sd presteze serviciile de: Recondilionare prirr nepararea gi/sau

inlocuirea etementelor de decor deterioarate, din c,adrul piesei cle teatru "NOUL

LOCATAR", produsi de Teatrul ,,G.1. Nottara"

4.2. - Achizitorul se obligi si pldteasici prestatorului prretul convenit pentru indeplinirea

contractului de servicii de recondifionare a elementelor de d6cor pr-irltru sPectacolul
,,NOUL LOCATAR", in termen de maxim 7(gapte) zile de la data terminirii prestdrii serviciilor 9i

a semnirii procesului verbal de receptie, I'drd obiectiuni.

4.3. - prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate, platibil

prestatorului de cdtre achizitor este de1226 mp x 192,60 ,=43.527.60 lei, la care rse adaugi

10446,62lei reprezentind TVA, valoarea totald fiind de 53974,22lei.

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este cle:

- Executarea contractului incepe la data semnlrii de cdtre ambele pd(i.

- Termenul de finalizare pentru prestarea serviciilor ce farc obiectul prezentului contract este

pAnd cel tArziu la data de 20.12.2015.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) Oferta tehnico-financiari postatd pe SEAP 9i acceptatti de cdtre achizitor

b) Deviziul de Prestdri servicii

c) acte aditionale, daci existd



7. Obligafiile principale ale prestatorului

7.1- prestatorul se obligd sd presteze serlriciile care fac obiec;tul prezentului contractin perioada

convenitd gi in conformitate cu obligaliile ersumate prin contract.

7.2- prestatorul se obligd sd presteze sen'iciile la standardelel gi/sau performan{ele prerzentate in

oferta tehnico-financiard postatd in catarlogul electronic din SEAP 9i in devizul de prestdri

servicii, anexe la contract.

7.3 - prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamalii 9i acliuni in justilre, cer rezulti din incdk;area unor drepturi de proprietate

intelectuali (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, ntaterialele,

instalaliile sau utilajele folosite pentru s;au in legdturd cu serviciile prestate

8. Obligatiile principale ale achizitorului
8..1 - Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul convenit in prezentul contrarct pentru servictile

orestate.
8.2- Achizitorul se obliga sd receplioneze serviciile prestate irn termenul convernit.

g.3 - Achizitorul se obliga sd pldteascd pnelul cdtre prestator in termen maxim 7(qapte) zile de la

data termindrii prestdrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract 9i dupd semnarea fdrd

obiecliuni a precesului verbal de receplie, in baza facturri ernise de cdtre aces;ta 9i intregistrate

la achizitor (belneficiar).

9. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga[iilor
g.1 - in cazul in care, din vina sa exclursivd, prestatorul nu reugegte sd-gi elxecuter obligatiile

asumate prrn contract, atunci achizitoru are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca

penalita!i, o sumd echivalentd cu O,O5%lzidin pretul contractului, pentru fiecarer z.i de intarziere

b.Z - in cazulin care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de maxim 1O(zece) zile de la

data semndrii procesului verbal de receplie, fard obiecliurnt, in baza facturii emisre de cdtre

prestator 9i a inregistrdrii acesteia la achizitor(beneficiar), allunci acesta are olcliga!ia de a pldti'

ca penalitdli, o sumi echivalenti cu Ct,05%lzi din pretul contractului, pentru fier:are zi de

intarziere.
9.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate ;rrin prezentul contract de cdtre una dintre pii(i, in mod

culpabil, di dreptul pi(ii lezate de a cer€, rezilterea contractului gi de a pretinde plata de daune-

interese.
g.4 - Achizitorul i9i rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-rc notificare scrisd

adresatd prestatorului, fdri nici o compensa{ie, daci acesta din urmi dd falirnr:nt' cu conditia ca

aceasti denun{are sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptr.rl la acliune sau dc'spdgubire pentru

prestator in acest caz, prestatorul are drr:ptul de a pretinde numai plata cores;lunzdtoare pentru

partea din contract indepliniti pdnd la dala denun!5rii unilaterale a contractulr"ti

C)lauze specifice

10, Alte responsabilitati ale prestatorului
1 0.1 (1) prestatorul are obliga!ia de a executa serviciile prevdzuter in contract cu

profesionalismul gi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate cu

propunerea tehnico-financiari postati pe SEAP 9i a devizului de prestdri sen'rtr:ii.

(2) prestatorul se obligS sd supraveghelze prestarea serviciilor, sd asigurr: resursele umane'

materialele, instalaliile, echipamentele rgi oric



definitivd, cerute de 9i pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurriirii acestora este

prevazuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabrl rlin contract.

102 - prestatorul este pe deplin responsabil pentru exer;ulia serviciilor lin conformitate cu

graficul de prestare convenit. Totodatd, es;te rdspunzdtor atdt de siguranta tuturor operatiunilor 9i

metodelor de prestare utilizate, cdt 9i de calificarea personalului folosit pe toatd durata

contractului.
11. Alte responsabiliteti ale achizitorului
jl.j - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitdti gi/sau informatii pe

care acesta le-a cerut in oferta tehnicd gi pe care le cons,iderd necesare pentru indeplinirea

contractului.
12. Recep{ie 9i verificiri
1 2.1 - Achrzitorul are dreptul de a verifica modul de prerstare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnico-financiard 9i din devizul de prestdri servicii'

12.2 - Verificdrile vor fi efectuate de citre achizitor prin reprezentantii s;ii imputerniciti, in

conformitate cu prevederile din prezentul contract.

1 3. incepere, finalizare, int6rzieri, sistane

13.1 - (1) prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilorin timpul r:el mai scurt posibil

de la data semnniri contractului de cdtre ambele pd(i.

(2) in cazul in care prestatorul suferd inlrdrzieri gi/sau suporti costuri suplinrentare, datorate in

exclusivitate achizitorului, pdrtile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestiare a serviciului; 9i

b) totalul cheltuielilor aferente dacd este cazul, care se vor addugd la prelul

contractului.
13.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daci este cazul, oricilrre faza a acestora

previzuti a fi terminati intr-o perioadd stabiliti in graficul de prestare, lrerbuie finalizate in

termenul convenit de pd(i, termen care sr-r calculeazd de la clata inceperii presl,Srii serviciilor

(2)in cazul in care:

i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau

ii) alte circumstan!e neobignuiter susceptibile de a surveni, altfel delcdt prin incdlcarea

contractului de cdtre Prestator,
indreptdlesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricirei
,faze a acestora, atunci pdrlile vor revizui, de comun acord, perioada de prestrare 9i vor semna un

act aditional.
13.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd grerficul de prestare,

acesta are obligalia de a notifica ercest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea

datei/perioadetlor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul pd(ilor, prin act

aditional.
13.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu

orice int6rziere in indeplinirea contractului da dreptul

prestatorului,
1 4. Ajustarea pretului contractului

o prelungire a ternternului de execu{ie,

achizitorului de ia solicita penalitdti

14,1 - Pentru serviciile prestate, pla!ile datorate de achizitor prestatorului

in oferta tehnico -financiari postati pe Sl-AP, anexi la contnact

j4.2. - Prelul contractului esteferm pe toatd durata contractului 9i nu se actuialtzeazd

sunll tarifele declarate



15, Amendamente
15.1 - pa(ile contractante au dreptul, pe durata indelllinirii contractului, de a convenl

modificarea oricdrei clauze contractuale, prin act adilional, se,mnat de catre arnbele parti'

16. Cesiunea
16.1 - prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau partial obligaliile sale astrmate prtn

contract..
j6.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind obligatiile asumate

prin contract.

17. For\a majori
17.1 - Forla majori este constatatd de o autoritate competenrtd.

17.2 - Forla majord exonereazi pa(ile contractante de irrdeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toatd perioada in ciare aceasta aclionerazd'

17 3 - indeplrnirea contractului va fi susperndatd in perroada rJe acliune a forleri majore, dar fdrd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pi(ilor pdni la aparitia acesteta'

17.4 - partea contractantd care invocd fo(a majord are ottligalia de a notifica celerilalte pi(i'

imediat si in rnod complet, producerea ar:esteia 9i sd ia ortce mdsuri care ii stau la dispozitie in

vederea limitirii consecintelor.

17.5 - Partea contractantd care invoci fo(a majori are obligalia de a

incetarea cauzei acesteia in maximum 1ti zile de la incetare.

notifica celeilalte Pd(i

j7.6 - Dacd fo(a majord aclioneazd sau se estimeazd ca va actiona o perioadi mai

luni, flecare pafie va avea dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de drept a

contract, fitrd ca vreuna din pdrli sd poatii pretindd celeilalte daune-interese'

18. Solu(ionarea litigiilor
1g..1 - Achizitorul 9i prestatorul vor depunre toate eforturile pentru a rezolva P'e cale arniabild, prin

tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi

cu indeplinirea contractului.

1g.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i prestatorul nu reugesc

sd rezolve in mod amiabil o divergenlii contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sd se

solulioneze fie prin arbitraj la Camera der Come( 9i Industrie a RomAniei, fie rle cdtre instantele

judecdtoregti din Bucureqti, RomAnia.

19. Limba care guverneazd contractul
19.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romand.

20. Comuniciri
20,1 - (1)orice comunicare intre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentulu contract, trebuie sa

fie transmrsi in scris.
(2) orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cdt 9i in momentul

primirii.

20.2 - ComunicSrile intre pd(i se pot frace gi prin telefon, telegramS, tele:<, fax sau e-mail cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comrunicdrii

mare de 6
prezentului



2'1. legea aplicabili contractul ui

21,1 -Contractut va fi interpretat conform |egi|or din Rominia'

parlile au inteles si incheie a2i,14.12.2015 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, din care

2(doua)exemp|arepentruachizitorgiunexemplarpentruprestator'

Achizitor (Beneficiar)
Teatru I C t N OTT ARA 4;sicrertrtr'-

Contabil $ef - Srt;
Yiza cfo - Alexandra Norocea

Juridic - SCPA $tefan, Burecu 9i Asoci

Comparliment Achi
Ec. Goga or

Furnizor,
S.C; ALTAX S.R'L

Administralor - Zaharia Bogddnel


