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CONTRACT DE PREST A.RISERVICII
NR. 3169 DIN DATA 07.11.2017

1. Partile contractante
Intemeiul Legii 98/2016, privind achizitiile publice, prin Hotararea Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare La atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii, intre:

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA. $I MUSICAL ,ION DACIAN", cusediul In localitatea Bucure!?ti,
Bid. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, cont IBAN R032TREZ23G670304200130X de~~his Ia Trezoreria
Sect. 5, CIF nr. 4340099, reprezentata prin D-na Bianca Ionescu-Ballo - Director General Interimar, D-na
Viorica Dragnea - Contabil ~f, In calitate deACHIZITOR, pe de o parte
~i

STAGE EXPERT S.R.L., cu sediul in ~os. Olteni!ei, nr. 251, sector 4, Bucuresti, inregistrata Ia Registrul
Comertului sub nr. J40/24796/1994,Cod Unic de Inregistrare: RO 6717250, reprezentata prin Dl. Raymond
Manu, in calitate de Asociat, denumita in continuare "PRESTATOR"

2. Definitii
2.1 -In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract- reprezinta prezentul contract §i toate Anexele sale.
b. achizitor ~i prestator - partile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului- pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii- activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. Personalul prestatorului - va insemna angajatii Prestatorului, agentii, reprezentantiiAi subcontractorii
angajati in prestarea serviciilor catre Achizitor;
f. Proces verbal de recepfie - documentul semnat fara obieqiuni, de catre reprezentantul
Achizitorului/ persoana desemnata de acesta ~i reprezentantul Prestatorului care confirma ca prestarea
serviciilor de catre prestator s-a realizat conform prevederilor prezentului contract;
g. forta majora- un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul lncheierii contractului §i care face imposibila executarea
§i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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 parti;
h. zi- zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1-In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural §i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
J
3.2-Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire Ia zile reprezinta zile calendaristice daca/nu se specifica in
mod diferit.

3.3-Titlurile articolelor sunt indroduse pentru a facilita utilizarea lor si nu vor afecta constructia sau
intelesul prezentului contract.

4. Documentele contractului
4.1-Documentele contractului sunt:
a) cererea de oferta-Anexa nr. 1;
b) lista servciilor si a echipamentelor tehnice -Anexa nr. 2.

5. Durata contractului
5.1-Contractul intra in vigoare si este valabil4 (patru) zile incepand cu 07.11.2017.
6. Obiectul principal al contractului
6.1-Prestatorul se obligii si1 presteze servicii de lumini ~i videoproieqie, transport, manoperi1, pentru
spectacolul"Liliacul" din data de 08.11.2017, din cadrul Festivalului "Ion Dacian", ce va avea Joe la Palatul
National al Copiilor, conform Cod CPV 79952000-2, enumerate in Anexa nr. 2 la contract.
6.2-Pentru aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract, Prestatorul va asigura urmiitoarele
servicii:
• inchirierea ciitre Achizitora echipamentelor profesionale de lumini ~i videoproieqienecesare bunei
desfi1~?uri1ri a evenimentului mai sus menponate;
• asigurarea personalului tehnic calificat in mi1suri1 si1 opereze in cele mai bune condipi
echipamentele puse la dispozipa Achizitorului.
6.3-Echipamentele inchiriate sunt transportate, montate, operate ~?i demontate de ciitre personalul
Prestatorului, in condipile stipulate in prezentul contract.
.
6.4.-Pentru realizarea obiectului prezentului contract si a comenzilor aferente, Prestatorurf1ll poate apela la
subcontractori.
6.5-Prestatorul va presta serviciile mentionate la art. 6.1. la adresa din Bd. Tineretului, nr. 8-10, Sector 4,
Bucure~ti.

7. Pretul contractului
7.1-Preturile unitare convenite pentru indeplinirea contractului, pliitibile prestatorului de catre achizitor,
exprimate in lei fara TVA, sunt cuprinse in Anexa nr. 2la prezentul contract.
7.2- Valoarea totala a contractului este de 38.580,00 Lei fara TV A.

8. Obligatiile principale ale Prestatorului
8.1-Prestatorul are obligatia de a presta serviciile previizute in contract cu profesionalism ~?i promptitudine,
in conditii de calitate, cu satisfacerea cerintelor achizitorului. Prestatorul are obligatia de a supraveghea
modul de prestare a serviciilor, de a asigura resursele umane ~?i materiale necesare indeplinirii contractului.
8.2-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru calitatea serviciilor previizute in contract ~i este
ri1spunzi1tor atat de siguranta tuturor operapunilor ~?i metodelor de prestare utilizate, cat ~?i de calificarea
personalului folosit pe toati1 durata contractului.
J
8.3-Respectarea tuturor normelor legislative si telmice aplicabile serviciilor prestate reprlzinta raspunderea
integrala a Prestatorului, excluzand complet riispunderea Achizitorului.
8.4-Prestatorul se obligii sii puni1 la dispozipa Achizitoruluiechipamentele profesionale de lumini ~i
videoproieqienecesare bunei desfi1~?uri1ri a evenimentului;
8.5-Prestatorul se obligii sii asigure personalul tehnic calificat in mi1suri1 sii opereze in cele mai bune condipi
echipamentele puse la dispozipa Achizitorului; 8.6-Prestatorul se obligi1 sii transporte, sii monteze, sii
opereze ~?i sii demonteze cu personalul propriu tehnic calificat echipamentele tehnice ~?i accesoriile puse la
dispozipa Achizitorului, in vederea bunei desfi1~?uri1ri a evenimentului "Liliacul"din 09.11.2017, din cadrul
Festivalului "Ion Dacian.
8.6-Prestatorul se obligi1 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.
8.7-Prestatorul se obligi1 sii despi1gubeasci1 Achizitorul impotriva oriciiror reclamapi ~?i acpuni in justipe, ce
rezultii din inciilcarea unor drepturi de proprietate intelectualii (brevete, nume, marci inregistrate etc.),
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legate de echipamentele, materialele, instalapile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile
prestate.
9. Obligatiile principale ale Achizitorului
9.1-Achizitorul se obliga sa recepponeze, potrivit art.12 de mai jos, serviciile prestate in termenul convenit.
9.2-Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate, prin
OP in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea facturii la Achizitor.
9.3-Achizitorul se obliga sa depuna diligentele necesare pentru pastrarea integritatii echipamentelor ~i
accesoriilor lor in zona de desfa~urare a evenimentelor, dupa finalizarea evenimentului si daca personalul
Prestatorului nu mai este prezent, pana Ia ridicarea acestora de catre Prestator.
9.5-Achizitorulare obligatia de a informa Prestatorul, in mod complet si in timp u~ asupra tuturor
elementelor care pot influenta modalitatea de executare a obligatiilor de catre Prestator.
9.6-Achizitorulare obligatia sa numeasca responsabilul care va urmari indeplinirea obligatiilor ce-i revin
prestatorului si care va confirma serviciile prestate.

10. Sancpuni pentru neindeplinirea obligatiilor
10.1-In cazul in care prestatorul nu i~i indepline~te obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul
de a deduce din pretul contractului, ca penalitap, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,05 % pe zi
de intarziere calculata la valoare serviciilor neprestate, dar nu mai mult de aceasta valoare.
10.2-In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevazute la clauza 9.2, acesta are obligapa de a plati prestatorului, ca penalitap, o suma echivalenta cu un
procent de 0,05 % pe zi de intarziere din valoarea neonorata a facturii, dar nu mai mult decat aceasta
valoare.
10.3-Penalitaple datorate conform clauzelor 11.1 ~i 11.2 curg de drept, fara punere in intarziere ~i fara
indeplinirea vreunei alte formalitap, din data exigibilitapi obligapilor asumate conform prezentului
contract.
10.4-Nerespectarea obligapilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parp, da dreptul parpi
lezate de a considera contractu! reziliat de drept ~i de a pretinde plata de daune-interese. )
10.5-Prestatoruleste responsabil pentru indeplinirea adecvata a obligapilor 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.
10.6- Prestatorulnu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu de care ar suferi Achizitorul, prejudiciu care
nu este cauzat de culpa Prestatorului.
11. Receptie !fi verificari
11.1-Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din contract.
11.2-Efectuarea serviciilor va fi confirmata de achizitor prin elaborarea de catre achizitor a unui referat de
executie a serviciilor, document ce se va semna de ambele parti la finalizarea evenimentului "Liliacul" din
cadrul Festivalului "Ion Dacian.

12. incepere, finalizare
12.1-Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa 07.11.2017
indeplinicontractul de servicii in perioada prevazuta la art. 5 din contract.
./

~i

de a

13. Amendamente
13.1-Parple contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiponal.

14. Caracterul confidential al contractului
14.1-Fara a aduce atingere prevederilor legislatiei privind liberul acces la informatiile d e interes public ori
alte altor acte normative care reglementeaza activitatea Achizitorului, partile i~i asuma obligatia de a pastra
confidentialitatea asupra tuturor informapilor referitoare la executarea prezentului contract sau asupra
oricarei alte informape transmise ca informatie confidentiala.
14.2-0bligatiile de mai sus nu sea plica pentru urmatoarele informatii :
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- care sunt sau au devenit publice, prin alte mijloace decat incalcarea obligatiilor mentionate In prezentul
contract;
-care erau in posesia legala a unei terte parti, inaintea receptionarii de la una din parti;
-care au fost dezvaluite dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti pentru asemenea dezvaluire,
sau partea contractanta a fost obligatain mod legal sa dezvaluie informatiile.

15. Cesiunea
15.1-Prestatorul are obligapa de a nu transfera total sau parpal obligapile sale asumate prin contract, fara
acordul scris prealabil al Achizitorului
15.2-Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanpa sau orice alte obligapi
asumate prin contract.
16. Forta majora
16.1-Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
16.2-Forta majora exonereaza parple contractante de indeplinirea obligapilor asum~ prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acponeaza.
16.3-Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acpune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce lise cuveneau partilor pana la aparipa acesteia.
16.4-Partea contractanta care invoca forta majora are obligapa de a notifica celeilalte parp, imediat ~?i in mod
complet, producerea acesteia ~?i sa ia orice masuri care ii stau la dispozipe in vederea limitarii consecintelor.
16.5-Daca forta majora acponeaza sau se estimeaza ca va acpona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparp incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parp sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
17. Solufionarea litigiilor
17.1-Achizitorul ~?i prestatorul vor face 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.
17.2-Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul ~?i prestatorul nu pot
solutiona in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluponeze de
catre instantele judecatore11ti din Bucuresti.

18. Limba care guverneaza contractu I
18.1-Limba care guverneaza contractu! este limba romana.
19. Comunicari
19.1 -(1) Orice comunicare intre parp, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat a tat in momentul transmiterii cat ~?i in momentul primirii.
19.2-Comunicarile intre parp se pot face ~?i prin telefon, fax sau e-mail cu condipa confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
20. Legea aplicabila contractului.

20.1 -Contractu! va fi interpretat conform legilor din Romania.
21. Incetarea contractului

22.1-Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) la expirarea duratei prevazute la art. 5.1.;
/
b) prin acordul partilor consemnat in scris;
c) prin reziliere conform clauzelor 21.2-21 .6.
21.2-Achizitorul poate rezilia prezentul contract deplin drept, cu efect imediat, fara a fi necesara punerea in
intarziere a prestatorului (punerea in intarziere rezultand din simplul fapt al neexecutarii) sau interventia
unei instante judecatore~ti daca nu i~i indepline~te obligatiile asumate in prezentul contract.
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21.3-Prestatorul poate rezilia prezentul contract deplin drept, cu efect imediat, fara a fi necesara punerea in
intarziere a Achizitorului (punerea in intarziere rezultand din simplul fapt al neexecuta9.i) sau interventia
unei instante judecatore~ti daca nu i~i indepline~te obligatiile asumate in prezentul contract.
21.4.-Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligapilor deja scadente intre parple
contractante.
21.5-Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea parpi care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
21.6-In cazul in care parple i~?i incalca obligapile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligapei respective nu inseamna ca ea
a renuntat la acest drept al sau.
22. Dispozitii finale
22.1-Prezentul contract reprezinta vointa partilor si pentru evitarea oricarui dubiu, acestea declara~i
confirma ca toate prevederile, termenii ~i conditiile din prezentul contract au fost negociate ~i acceptate ~i
nu pot fi considerate caluze standard in intelesul art. 1203 Cod civil.
22.2. Anexele reprezinta parte integranta din prezentul contract.

Parple au inteles saincheie azi, 07.11.2017, prezentul contract in 3 (trei) exemplare originale, doua pentru
Achizitor ~i unul pentru Prestator.
)
ACHIZITOR

PRESTATOR

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA
~I MUSICAL ,ION DACIAN"

STAGE EXPERT S.R.L

----·~

Laura

Dumitra~cu

~
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