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DE PREST ARI DE SERVICII

NR .......... DIN DATA .............. .
1. Parple contractante
IntemeiulLegii nr. 98/2016, privind achizifiile publice, prinHotlirarea Nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice deaplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizipe
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizipile publice, s-a incheiatprezentulcontract de
servicii, intre :

DE
OPERETA
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DACIAN",
Bid. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector/ 5, cont IBAN
R032TREZ23G670304200130X deschis la Trezoreria Sect. 5, CIF nr. 4340099, reprezentataprinD-na
Bianca IonescuBallo - DirectorGenerallnterimar, D-naVioricaDragnea - Contabil~f, incalitate
deACHIZITOR, pe de o parte

TEATRUL

NATIONAL

cusediulinlocalitateaBucure~ti,

~i

S.C. ........... S.R.L., cu sediul in .... .................. , inregistrata la Registrul Comerµilui sub nr .
........... ......... , CUI ......................., Cont deschis la Trezoreria .......... , IBAN .................,
reprezentata prin ...................... , in calitate de .................. ....... , denumita in continuare
"PREST ATOR"
2. Definifii

2.1
a)
b)
c)

- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretap astfel:
contract- prezentul contract §i toate anexele sale;
Achizitor ~i Prestator- parµIe contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
preful contractului - pretul platibil Prestator ui de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligap..ilor asumate prin co~ract;
d) forta 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, revolup.i, incendii, inundap.i sau
orice alte catastrofe naturale, restricpi aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enunp.ativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parµ;
e) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - in prezentul contract, cu excepp.a unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul ~i preful contractului
4.1. -Prestatorul va presta Achizitorului servicii de sonorizare, inclusiv transport,montare ~i operare
echipamente,pentru repetipa generala aferenta ~i spectacolul "Liliacul" din data ................ , ce va av ea
lac la Palatul Nap.anal al Copiilor, la adresa din Bd. Tineretului, nr. 8-10, Sector 4, Bucure~ti
4.2.-Pentru aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract, Prestatorul va asigura
urmatoarele servicii:
• inchirierea ci1tre Achizitora echiparnentelor profesionale de sunet necesare bynei desfa.~urari a
evenirnentului rnai sus rnenponat;
• asigurarea personalului tehnic calificat in rnasura sa opereze in cele rnai bune condipi
echipamentele puse la dispozipa Achizitorului.
• transport, montare, operare ~i demontare echipamente de catre personalul Prestatorului, in
condipile stipulate in prezentul contract.
4.3.-Pentru realizarea obiectului prezentului contract, Prestatorul nu poate apela la subcontractori.
4.4.- Pretul convenit / estirnat pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor furnizate,
pH1tibil Prestatorului de catre Achizitor conform art. 8.5, este ........... Lei exclusiv TVA, pentru
perioada ................. :
4.5.- Preful total al contractului, inclusiv TV A, este ................... Lei (TV A 19% ).

5. Durata contractului
5.1 - (1) Durata prezentului contract subsecvent i~i produce efectele incepand cu data semnarii de
arnbele parp. ~i este valabil pana la data de .............. .
(2) in aceasta perioada se var desfa~ura repetitia generala ~i spectacolul "Liliacul" din ......... , in
conforrnitate cu oferta depusa, ce face parte integranta din contract ~i cu obliga~le asumate prin
prezentul contract.
6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt:
-Anexa 1 - Caietul de sarcini asurnat de Prestator;
- Anexa 2 - Propunerea tehnica;
- Anexa 3 - Propunerea financiara.

7.0bligapile principale ale Prestatorului
7.1-Prestatorul are obligapa de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalism ~i
prornptitudine, in condip.i de calitate, cu satisfacerea cerintelor achizitorului. Prestatorul are obligapa
de a supraveghea modul de prestare a serviciilor, de a asigura resursele urnane ~i materiale necesare
indeplinirii contractului.
7.2-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea serviciilor prevazute in contract ~i este
raspunzator atat de siguranta tuturor operapunilor §i metodelor de prestare utilizate, cat §i de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
7.3-Respectarea tuturor norrnelor legislative si tehnice aplicabile serviciilor p~state reprezinta
raspunderea integrala a Prestatorului, excluzand complet raspunderea Achizitorului.
7.4-Prestatorul se obliga sa puna la dispozitJa Achizitorului echiparnentele profesionale de sunet
necesare bunei desfa§urari a evenirnentului;
7.5-Prestatorul se obliga sa asigure personalul tehnic calificat in masura sa opereze in cele rnai bune
condipi echiparnentele puse la dispozipa Achizitorului;
7.6-Prestatorul se obliga sa transporte, sa monteze, sa opereze §i sa dernonteze cu personalul propriu
tehnic calificat echipamentele tehnice §i accesoriile puse la dispozipa Achizitorului, in vederea bunei
desfa§urari a evenirnentului "Liliacul".
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7.8-Prestatorul se obliga sa remedieze imediat orice avarii, defectiuni ale echipamentelor. In situatia
in care aceasta remediere nu este posibila, Prestatorul va inlocui echipamentele defecte/ avariate,
astfel incat desfasurarea evenimentului sa nu fie prejudiciata in niciun fel.
7.9-Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul irnpotriva oridfror reclarnapi 11i acpuni in
justipe, ce rezulta din indHcarea unor drepturi de proprietate intelectuaHi. (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalapile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu serviciile prestate.
8. Obligapile principale ale Achizitorului
8.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se obliga sa asigure accesul personalului Prestatorului la adresa rnentionata la art. 4.1
din prezentul contract, in vederea interventiilor in caz de avarie ~i/sau in cazul intretinerii,
reconfigurarii ~i depanarii echipamentelor de sunet, ori de cate ori este necesar.
8.3 - (l)Achizitorul se obliga sa comunice in termen de eel putin 7 zile datele la care vor avea loc
repetitia generala ~i spectacolul.
J
·
(2) Achizitorul se obliga sa asigure accesul in timp util in sala de spectacol, astfel in&t arnplasamentul
echipamentelor sa se desfa~oare in conditii normale de lucru.
8.4 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului atat scena, cat ~i fosa (spatiul adecvat
orchestrei de acompaniament) in conditii de spectacol cu eel putin 2-3 ore inaintea inceperii fiecarui
spectacol (repetitie) in vederea unui amplasament corespunzator al echipamentelor. Neindeplinirea
acestor obligatii exonereaza Prestatorul de orice vina (culpa) in ceea ce prive~te calitatea serviciilor
prestate.
8.5- Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in termen de 30 (treizeci) zile de la
primirea facturii prestarii serviciului, insopta de raportul de activitate, in baza facturii comunicate de
Prestator. Comunicarea facturii catre Achizitor se va face si prin email la adresa
aprovizionare@opereta.ro, fara a exonera Prestatorul de obligatia de a transmite factura In original in
vederea efectuarii platii. Factura va contifle in mod obligatoriu eel putin urmatoarele elemente: date
de identificare ale Prestatorului, cont in Trezorerie, m. si data facturii, descrierea servicilor, m . ~i data
contractului ill baza caruia au fost prestate serviciile, termen de plata, datele delegatului ce a transmis
factura .

9.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligapilor
/
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reu§e§te sa-§i execute la termen, integral
sau in parte obligapile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitap, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 %/zi de intarziere din
pretul contractului raportat la partea neexecutata din contract.
9.2 - in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite in prezentul contract, atunci acesta are obligapa de a plati, ca penalitap, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 %/zi de intaziere din plata neefectuata. Valoarea penalitaplor
nu va depa§i cuantumul debitului datorat.
9.3-Penalitaple datorate conform clauzelor 9.1 ~i 9.2 curg de drept, fara punere in intarziere §i fara
indeplinirea vreunei alte formalitap, din data exigibilitapi obligapilor asumate conform prezentului
contract.
9.4- Nerespectarea obligapilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parp, da dreptul
parpi lezate de a considera contractul reziliat de drept §idea pretinde plata de daune-interese.
9.5- Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea adecvata a obligap.ilor sale contractuale in raport
cu top colaboratorii pe care i-a implicat in derularea prezentului contract, angajap sau aflap in orice
alta relatie contractuala cu Prestatorul.
9.6- Pre~tatorulnu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu de care ar suferi Achi1;l torul, prejudiciu
care nu este cauzat de culpa Prestatorului.
9.7.- Achizitorul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata Prestatorului, fara nici o compensape, daca acesta din urma este declarat in stare de £aliment,
cu condipa ca aceasta denunpre sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acpune sau despagubire
pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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10. Alte responsabilitafi ale Prestatorului

10.1.- Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror reclamapi ~i acpuni in
justip.e, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalapile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu serviciile prestate
10.2.- Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalapile, echipamentele §i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau in ofertele anexa la prezentul contract.
10.3 - (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execup.a serviciilor in conformitate cu
prevederile prezentului contract.
(2) Totodata, Prestatorul este raspunzator atilt de siguranta in utilizare a tuturor echipamentelor,
operapunilor ~i metodelor de prestare utilizate, cat ~i de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului. Respectarea tuturor normelor legislative si tehnice aplicabile serviciilor prestate
reprezinta raspunderea integrala a Prestatorului, excluzand complet raspunderea Achizitorului.
10.4. Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea adecvata a obligapilor sal'J contractuale in
raport cu top colaboratorii pe care i-a implicat in derularea prezentului conb11.ct, atilt angajaµ,
subcontractori sau aflap. in orice alta relap.e contractuala cu Prestatorul.
11. Alte responsabilitafi ale Achizitorului
11.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozipa Prestatorului orice facilitap §i/ sau informajii pe care
acesta le-a cerut §i pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
11.2.-Achizitorul are obligaµa de a informa Prestatorul, in mod complet ~i in timp util, asupra tuturor
elementelor care pot influenta modalitatea de executare a obligatiilor de catre Presta tor.
11.3.-Achizitorul va respecta dreptul de proprietate al Prestatorului asupra tuturor echipamentelor ce
fac obiectul prezentului contract ~i se obliga sa le restituie dupa indeplinirea obligaµilor asumate de
Prestator prin prezentul contract.
11.4.-Achizitorul nu va subinchiria, cesiona sau permite unei terte parµ folosirea echipamentelor
apartinand Prestatorului.
11.5 -Achizitorul se obliga sa asigure siguranta ~i securitatea echipamentelor puse la dispozipe de
catre Prestator pe toata perioada cat acestea sunt in sala de spectacole sau in alte spatii tehnice anexe
salii de spectacole.
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12. Receptie ~i verificari
12.1 -Achizitorul are dreptul de a monitoriza ~i de a verifica indeplinirea intocmai a obligatiilor
decurgand din prezentul Contract de catre Presta tor.
12.2.- Verifidirile vor fi efectuate de d!.tre Achizitor prin reprezentantii sai, in prezenta
reprezentantilor Prestatorului.
12.3 - (1) In cazul in care Achizitorul formuleaza o notificare prin care solicita clarificari cu privire la
serviciile furnizate, partile vor solupona diferendul cu privire la diferente in decurs de maximum48
orede la data primirii de catre Presta tor a notificarii.
(2) In cazul in care se dovede~te ca suma in discupe este datorata de Achizitor conform contractului,
Achizitorul va achita respectiva suma catre Prestator in decurs de 7 (sapte) zile lucratoare de la data
solutionarii diferendului, pe baza facturii emise de Prestator ~i acceptate de Achizitor.
(3) In cazul in care, dupa expirarea termenului de 7 zile, parple ramiln in diferend cu privire la
cuantumul sumei datorate in urma receptiei, Achizitorul va plati Prestatorului de indata suma
necontestata, conform facturii refacute, urmand ca pentru restul de suma parple sa se adreseze
organelor judiciare competente.
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13. f ncepere, finalizare, intarzieri
13.1 - Prestatorul are obligapa de a incepe prestarea serviciilor la data mentionatil de Achizitor
conform art. 8.3.
13.2 - Serviciile furnizate in baza contractului trebuie livrate in termenul convenit de parµ.
13.3 - Orice intarziere in indeplinirea contractului din culpa exclusiva a Prestatorului da dreptul
Achizitorului de a solicita penalitiiµ Prestatorului, conform art.9.1.
/ J

14. Foyta majora

14.1 - Porta majora este constatati1 de o autoritate competenta.
14.2 -Porta majori1 exonereaza parµle contractante de indeplinirea obligapilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acµoneaza.
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acpune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parp.lor pana la aparipa acesteia.
14.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligapa de a notifica celeilalte parp, imediat 11i
in mod complet, producerea acesteia §i si1 ia orice masuri care ii stau la dispozipe in vederea limitarii
consecin~elor.

14.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligapa de a notifica celeilalte pi1rp lncetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
14.6- Daca forta majora acµoneaza sau se estimeaza ca va acpona o perioada mai mare de 30 zile,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparp incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parp sa poata pretindi1 celeilalte daune-interese.

15. Solutionarea litigiilor
15.1 - Achizitorul 11i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe ~e 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 Prestatorul nu reu11esc sa
rezolve in mod amiabil o divergenµ contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluponeze de
catre instantele judecatore~ti competente din Romania, de la sediul Achizitorului
16. Limba care guverneaza contractul
16.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
17. Comunicari
17.1 - (1) Orice comunicare intre parµ, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sii fie
transmisii in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in momentul primirii.
17.2 - Comunicarile intre piirp se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condipa
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

18. Legea aplicabila contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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19. Cesiunea
19.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau parp.al obligatiile sale asumate prin contract,
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exoneraPrestatorul de nicio responsabilitate privind garanp.ile ~i obligatiile
asumate prin prezentul contract.
20. Clauza de confidenfialitate
20.1. Partile contractante se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor ~i documentelor
de care au cuno~tinta ca urmare a aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract.
20.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare
la contract daca:
5
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a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta, sau
b) informaµa a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire, sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informapa.
20.3. Nu intra ill sfera de aplicare a acestui articol folosirea de catre Presta tor a informapilor privind
modul de organizare ~i desfasurare a evenimentului ( mijloace tehnice ~i organizatorice folosite),
informatii, concepte idei, planuri, schite si altele asemenea dezvoltate de catre acesta in realizarea
obiectului contractului.
21. incetarea contractului
J
21.1 .- Prezentul contract illceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervlntia unei instante
judecatore§ti, in urmatoarele cazuri:
a) la expirarea duratei contractului subsecvent;
b) prin acordul comun al partilor consemnat ill scris;
c) ill caz de dizolvare, lichidare, faliment;
d) in cazul retragerii autorizatiei Prestatorului.
I
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21.2.-Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul cadru printr-o notificare scrisa,
adresata prestatorului cu 5 zile inainte de data la care dore~te sa-~i illceteze efectele acest acord, fara
nicio compensatie. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din acord indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acordului cadru;
21.3.-Rezilierea acordului cadru va opera de drept, farii a mai fi necesara punerea in illtarziere a
prestatorului, fara incuviintarea vreunei instante de judecata ~i fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitap prealabile ~i se va comunica in scris prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire daca:
a) prestatorul nu i~i indepline~te ~i nu respecta obligatiile asumate prin contracyal subsecvent, in
condipile ~i termenele prevazute in acesta.
b) dupa semnarea acordului cadru, prestatorul cesioneaza drepturile sale din prezentul acord sau
subcontracteaza fara a avea acordul prealabil scris al achizitorului;
c) impotriva prestatorului a fost pronunj:ata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire la
frauda, corupp.e, implicarea intr-o organizap.e criminala sau orice alta activitate ilegala in dauna
intereselor financiare ale Achizitorului;
21.4.- in urma unui preaviz de 30 zile acordate achizitorului, prestatoruI poate rezilia prezentul acordcadru daca achizitorul nu i!}i indepline11te obligaJ:ia de plata catre prestator a sumelor datorate
acestuia ill baza oricarei certificari din partea achizitorului, dupa expirarea termenului limita
prevazut in contractul subsecvent.
21.5.- Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligapilor deja scadente intre
parp.le contractante.
21.6.- Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea parp.i care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
22 Clauze finale
22.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adip.onal incheiat illtre~arp.le
contractante.
22.2. Prezentul contract reprezinta vointa parplor 11i inlatura orice alta illtelegere verbala dintre
acestea anterioara illcheierii lui.
22.3. In cazul ill care parple i~i illcalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea illtocmai sau prin echivalent banesc a obligap.ei respective
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
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Parp.le au inteles sa incheie azi ................. prezentul contract in 3 (trei) exemplare originale, unul
pentru Prestator si doua pentru Achizitor.
ACHIZITOR

PREST ATOR

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA
~I MUSICAL ,,ION DACIAN"

S.C ...................... S.R.L.
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