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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
NR.1755 DIN DATA 14.06.2017
1. Partile contractante

1n temeiul Legii98/2016, privind acltizitiile publice, prin Hotiirarea Nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice deaplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de acltizitie
publicii/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind acltizitiile publice, s-a inclteiat prezentul contract de
fumizare de produse, intre :

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ~I MUSICAL ,ION DACIAN", cusediulinlocalitateaBucuresti,
Bid. Mihail Kogah1iceanu nr. 70-72, sector 5, cont IBAN R032TREZ23G670304200130X deschis la
Trezoreria Sect. 5, CIF nr.
4340099, reprezentataprinD-na Bianca IonescuBallo
DirectorGeneralinterimar, D-na Viorica Dragnea- Contabil $ef, in calitate deACHIZITOR, pede o parte

§i
CONFEZIONI ARIANNA DI MENGONI ELVIA, cu sediul social
in Italia, Corridonia,Via
cap 62014, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
Dell'Artigianato, nr. 11,
MNGLVE44L68D042W, reprezentata de dna. Mengoni Elvia - Reprezentant legal, in calitate de
FURNIZOR, pede alta parte.

2. Definifii

2.1- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretap astfel:
a) contract- prezentul contract ~i toate anexele sale;
b) Achizitor ~i Furnizor- partile contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) preful contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligapilor asumate prin conh·act;
d) forfa majora- reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila ~i inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parp, care nu se datoreaza
gre~elii sau vinei acestora, ~i care face imposibila executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundapi sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta maJ·ora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligapilor
uneia din parp;
e) zi- zi calendaristica; an- 365 de zile.
I

I

3. lnterpretare

3.1 - In prezentul conh·act, cu exceppa unei prevederi contrare, cuvintele Ia forma singular vor include
forma de plural ~i vice versa, acolo unde aces t lucru este permis de context.

3.2- Termenul" zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul §i pretul contractului
4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze Achizitorului costumepentru spectacolul" Liliacul", conform Cod
CPV 18200000-1, cu respectarea specifica~iilor men~ionate in Anexele m. 1~i m . 2, parte integranta a
acestui contract.
4.2. Furnizorul va pune la dispozitia Achizitorului produsele men~ionate la art. 4.1. de mai sus la adresa
din Str. Octavian Goga, nr. 1, Sect. 3, Bucure~ti, pana la data de 30.06.2017
4.3.- Prejul convenit / estimat penh·u indeplinirea contractului, respectiv prejul produselorfurnizate,
platibil Furnizorului de cah·e Achizitor conform art. 8.3, este 24.990 EURO exclusiv TV A, pentru
perioada 14.06-03.07.2017.Furnizorul nu este platitor de TV A.
5. Durata contractului
5.1- Durata prezentului contract i~i produce efectele in perioada 14.06- 03.07.2017.
6. Documentele contractului

6.1.- Documentele contractului sunt:
- Oferta Furnizorului;
- Anexa nr. 1 privind detalierea produselor furnizate
- Anexa m. 2 privind graficul de livrare.

~i

a pretului contractului;

7.0bligatiile principale ale Furnizorului
7.1- Furnizorul se obliga sa furnizezeprodusele care fac obiectul prezentului contract in perioada
convenita ~i in conformitate cu obligatiile asumate, conform graficului de livrare mentionat in anexa nr.
2 la prezentul contract.
7.2.- Furnizorul se obliga sa coopereze permanent cu Achizitorul, intelegand sa respecte viziunea ~i
tematica artistica a spectacolului ~i sa se incadreze in termenele asumate prin prezentul contract.
7.3.- Furnizorul are obliga}ia de a furniza produsele prevazute in contract cu profesionalismul ~i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu solicitarile Achizitorului.
7.4.- Furnizorul se obliga sa asigure prezenta unui reprezentant la sediul Achizitorului men~ionat la art.
4.2 din prezentul contract,in vederea desfa~urarii masuratorilor necesarefabricarii costumelorpentru
arti~tii care vor participa la spectacolul , Liliacul", ori de cate ori este necesar.
8. Obligatiile principale ale Achizitorului
8.1- Achizitorul se obliga sa plateasca prejul convenit in prezentul conh·act pentru produsele furnizate.
8.2- Achizitorul se obliga sa plateasca prejul catre Furnizorin termen de 90 (nouazeci) zile de la primirea
facturii produselor furnizate .. Comunicarea facturii catre Achizitor se va face si prin email la adresa
aprovizionare@opereta.ro, fara a exonera Furnizorul de obligatia de a transmite factura in original in
vederea efectuarii pla~ii . Factura va contine in mod obligatoriu eel pu~in urmatoarele elemente: date de
identificare ale furnizorului, cont in Trezorerie, nr. si data facturii, descrierea servicilor, nr. ~i data
contractului in baza caruia au fost prestate serviciile, termen de plata, datele delegatului ce a transmis
factura.
8.3- Date fiind intarzierile curente in punerea la dispozitie a fondurilor bugetare necesare angajarii
cheltuielilor aferente prezentului contract, partile de comun acord, au decis ca toate obliga!].ile
Achizitorului privind platile vor intra in vigoare numai dupa obtinerea fondurilor ce permit angajarea
sumelor respective. Termenele de plata se vor decala corespunzator ca efect al prezentei clauze
suspensive, fara ca aceasta sa afecteze obligatiile Furnizorului.

9.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
9.1- In cazulin care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu reu~e~te sa-~i execute la termen, integral sau in
parte obligap.ile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractulu~, ca penalitap., o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 %/zi de intarziere din pretul
contractulm raportat la partea neexecutata din contract.
9.2 - In cazulin care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 de zile de Ia expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligap.a de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala
de 0,1%/ zi de intaziere din plata neefectuata, cu exceptia situatiei In care nu d ispune de fond uri le bugetare
necesare efectuarii platii Ia termenul initial stabilit, conform a11. 8.3. de mai sus Valoarea penalitatilor nu va
depa~i cuantumul debitului datorat.
9.3- Daca Furnizorul nu se prezinta, in termen de 2 zile de la semnarea conh·actului, sa efectueze
masuratorile necesare fabricarii produselor ce fac obiectul contractului, Achizitorul are dreptul a de
considera contractu! reziliat de plin drept ~ide a ob}ine indeplinirea serviciilor de Ia un ter!.
9.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu!, printr-o notificare scrisa adresata
Furnizorui, fara nici o compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de £aliment, cu condip.a
ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acp.une sau despagubire pentru
prestator. In acest caz, Furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
conh·act indeplinita pana la data denun}arii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Alte responsabilitati ale Furnizorului
10.1.- Furnizorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamap.i ~i acp.uni in justip.e, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalap.ile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~i
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepp.a situap.ei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea solicitarilor scrise ale Achizitorului.
11. Alte responsabilitati ale Achizitorului
11.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozip.a Furnizorului orice facilitati ~ijsau informatii pe care
acesta le-a cerut ~i pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
12. Receptie §i verificari
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica produsele furnizate pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din Oferta Furnizorului.
12.2- Verificarile vor fi efectuate decatre Achizitor prin reprezentanp.i sai imputerniciti, in conformitate
cu prevederile din prezentul contract.
12.3 - (1) Odata cu facturile h·ansmise catre Achizitor, Furnizorul va intocmi o anexa pentru care sa
ateste produsele furnizate conform cerin}elor prevazute In contract. In cazul in care Achizitorul
formuleaza o notificare prin care solicita clarificari cu privire la produsele furnizate, par}ile vor solu!iona
diferendul cu privire la diferen}e in decurs de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la data primirii
de cah·e Furnizor a notificarii.
(2) 6 cazul in care se dovede~te ca suma in discu}ie este datorata de Achizitor conform contractului,
Achizitorul va achita respectiva suma catre Furnizor in decurs de 30 (treizeci) zile lucratoare de la data
solu}ionarii diferendului, pe baza facturii emise de Furnizor~i acceptate de Achizitor.
(3) In cazul in care, dupa expirarea termenului de 30 zile, par}ile raman in diferend cu privire la
cuantumul sumei datorate in urma recep}iei, Achizitorul va plati Furnizorului de indata suma
necontestata, conform facturii refacute conform acestei sume de cah·e Furnizor, urmand ca pentru restul
de suma par!ile sa se adreseze organelor judiciare competente.

Diferendele cu privire la modul de realizare a serviciilor nu vor afecta obligatiileFurnizorului si nu
indreptatesc Furnizor sa intarzie sau sa intrerupa serviciile.

13. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
13.1 - (1) Furnizorul are obligara de a incepe prestarea serviciilor de la data semnarii prezentului
contract de catre ambele parti.
(2) tn cazul in care Furnizorul sufera intarzieri ~i/ sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, parrle vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la preJ:ul contractului.
13.2 - (1) Produsele furnizate in baza contractului h·ebuie livrate in termenul convenit de parr, termen
care se calculeaza de la data sernnarii prezentului contract.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Furnizorului, sau
ii) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre Furnizor,indreptatesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci parrle vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare/livrare ~i vor sernna un act aditional.
13.4 - tn afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitar Furnizorului,
conform art. 9.1.
14. Forta majora
14.1- Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
14.2 -Forta majora exonereaza parrle contractante de indeplinirea obligarilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acroneaza.
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acrune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parrlor pana la aparip.a acesteia.
14.4- Partea contractanta care invoca forta majora are obligara de a notifica celeilalte parr, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
14.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligara de a notifica celeilalte parr incetarea
cauzei acesteia in maximum 5 zile de la incetare.
14.6- Daca forta majora acroneaza sau se estimeaza cava aqiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparti incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parr sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
15. Solutionarea litigiilor
15.1- Achizitorul ~i Furnizor vor depune 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.
15.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ~i Furnizorul nu reu~esc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta conh·actuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatore~ti din Romania.
16. Limba care guverneaza contractu[
16.1- Limba care guverneaza contractu! este limba romana.
17. Comunicari
17.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la in.deplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii.
17.2 - Comunidi.rile intre parr se pot face ~i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

18. Legea aplicabila contractului
18.1- Contractu! va fi interpretat conform legilor din Romania.
19. Cesiunea
19.1. Fumizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exoneraFurnizorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin
prezentul contract.
20 incetarea contractului
20.1 . Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenra unei instante
judecatore~ti, in urmatoarele cazuri:
- prin acordul parrlor, materializat prin senmarea unui act aditionalla contract;
- retragerea autorizatiei Furnizorului;
-in termen de 2 (doua) zile de la data primirii notificarii prin care partii in cauza is-a adus la cuno~tinta
de catre partea prejudiciata ca nu ~i-a executat ori i~i executain mod necorespunzator oricare dintre
obligatiile ce-i revin;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declan~ata procedura de lichidare (faliment)
inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- la expirarea duratei contractului, daca parrle nu hotarasc prelungirea acestuia, prin act aditional la
contract.
20.2Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu eel putin 2 (doua) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-~i produca efectele.
20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
20.4. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
Parrle au inteles sa incheie azi, 14.06.2017, prezentul contract in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru
Fumizor si doua pentru Achizitor.
ACHIZITOR

FURNIZOR
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MUSICAL ,ION DACI
I 'IDENr,,

CONFEZIONI ARIANNA DI MENGONI
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