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1. Partile contractante
fn t~meiul Legii 98/2016, privind achizitiile publice, prin Hotdrarea Nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizipe
publiciJ/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat p rezentul contrac t d e
servicii, intre :

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ~I M USICAL ,ION DACIAN", cu sediul in localitatea
Bucure$ti, Bid. Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, cont IBAN R032TREZ:3G670304200130X
deschis la Trezoreria Sect. 5, CIF nr. 4340099, reprezentati1 prin D-na Bianca Ionescu Ballo - Director
General Interimar, D-na Viorica Dragnea - Contabil $ef, in calitate deACHIZITOR pe de o parte
~i

SC AUSTING COM SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Nita Elinescu nr. 57, secto r 3, Tel / fax
021 / 3463875/ 76, inmatriculata Ia Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40 /3810/1995, avand CUI
RO 7352870, cont Trezorerie nr. R076TREZ7035069XXX003364, deschis la Trezoreria sect. 3,
reprezentata de dl. Radu MATE! - Director Tehn.ic, in calitate de PRESTA TOR, pe de alta parte .

2. Defiuitii
2.1 - In prezentul contract urmi1torii termeni vor fi interpretap astfel:
a) contract- prezentul contract ;;i toate anexele sale;
b) Achizitor ~i prestator- pi1rple contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) preful contractului - pretul pli1tibil prestatorului de ci1tre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali1 ~i corespunzi1toare a tuturor obligapilor asumate prin contrac~;
d) servicii - activiti1p a ci1ror prestare face obiect al contractului;
e) forta majora- reprezinti1 o imprejurare de origine externi1, cu caracter extraordinar, abso lut
imprevizibili1 ~i inevitabili1, care se afli1 in afara controlului orici1rei pi1rp, care nu se datoreaza gre~e lii
sau vinei acestora, ~i care face imposibili1 executarea ~i, respectiv, lndeplinirea contractului; sunt
considerate asernenea evenirnente: ri1zboaie, revolupi, incendii, inundapi sau orice alte catastrofe
naturale, restricpi api1rute ca urrnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exha usti vi1, C!
enunpativi1. Nu este considerat forti1 majora un eveniment asemenea celor de mai s us care, fara a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga pilor une ia d in pi1rp;
f) zi- zi calendaristici1; an - 365 de zile.
3. Iuterpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceppa unei prevederi contrare, cuvintele la for ma singular vor
include forma de plural ~i vice versa. acolo unde acest lucru este permis de context.

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

Clauze obligatorii
4. Obiectul fJi pretul cotrtractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de
securitate in sediul din Str. Octavian Goga, nr. 1, Sect.3, Bucure~ti, conform Cod CPV 50610000-4,
dupa cum urmeaza:
a) Sistem control acces, carduri noi ~i inlocuire card uri deteriorate;
b) Sistem antiefractie;
c) Sistem de monitorizare ~i interventie cu echipaj in caz de alarma;
d) Sistem supraveghere video, cu salvarea inregistrarilor pe o perioada de mm1m 72 ore in
Iocatia Prestatorului, conexiunea de date pentru transportul informatiei fiind inclusain pretul
total a! prezentului contract.
4.3. -(1) Pretul convenit I estimat pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor
prestate, platibil prestatorului de catre Achizitor conform art. 8.3, este de 9.200 leijluna,exclusiv TV A,
pentru perioada 01.03.-30.06.2018.
(2) In pretullunar al serviciilor se vor include costurile transportului si manoperei pentru intretinerea,
repararea sau inlocuirea pieselor sau echipamentelor pentru fiecare tip de instalatie.
4.4.- Pretul total al contractului, inclusiv TV A, este 43.792 Lei (TV A 19% ).
5. Durata contractului

5.1- Durata prezentului contract i~i produce efectele in perioada 01.03.-30.06.2018.
6. Documentele contractului
6.1.- Documentele contractului sunt:
- Oferta Prestatorului din SEAP.

7.0bligatiile principale ale prestatorului
7.1- (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada
convenita §i in conformitate cu obligapile asumate.
(2) In cadrul operatiunilor lunare, Prestatorul se obliga sa asigure verificarea integritatii
echipamentelor, precum ~i interventii, reparatii ~i montaj a pieselor deteriorate Ia aceste instalatii.
(3) Prestatorul se obliga sa lntocmeasca ~i sa transmitaAchizitorului, o fi~a tehnica de constatare,
pentru fiecare locatie.
7.2- La solicitarea Achizitorului, Prestatorul se obliga sa asigure sosirea speciali~tilor In maxim 24 ore.
Timpul de solutionare al avariei poate varia intre 1 ora pana Ia maximum 48 ore, de luni-duminica, in
intervalul 09:00- 19:00.
7.3.- Prestatorul se obliga sa asigure prin interven?e diagnosticarea, izolarea ~i lnlocuirea pieselor
defecte pentru fiecare tip de echipament.
7.4.- Prestatorul se obliga sa asigure garantie pentru subansamblull piesal echipamentul inlocuit,
conform garantiei producatorului ~i garantie pentru reparatia subansamblelor la mvelul operatiilor
executate, de Ia minim 90 de zile pana la maximumul garantiei producatorului.
7.5.- Prestatorul se obliga sa asigure toate echipamentele ~i aparatele de masura necesare indeplinirii
obligatiilor contractuale.
7.6.- Personalul Prestatorului se obligil sa respecte regulamentul de ordine interioara alAchizitorului
Ia sediul I sediile acestuia, precum ~i normele de siguranta~i securitate in munca.
7.7.- Prestatorul se obliga sa raspunda atat de siguranta tuturor operatiunilor, metodele de prestare
cat ~ide calificarea personalului folosit.
7.8.- (1) In urma verificarilor periodice, daca se impune realizarea unor reparatii sau inlocuirea de
piese Ia instalatii, Prestatorul se obliga sa intocmeasca un deviz cu pieselel subansamblele necesare
bunei fuctionari a acestora, care va fi ad usIa cuno~tiinta Achizitorului.
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(2) in situatia in care Achizitorul nu dispune inlocuirea acestora, Prestatorul nu este raspunzator
pentru eventualele daune provocate de functionarea defectuoasa a instalatiilor.
8. Obligafiile 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 Ia sediul mentionat Ia art. 4.1,
in vederea desfa~urarii activitatilor ce fac obiectul prezentului contract.
8.3- Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre Prestator in termen de 30 (treizeci) zile de la
prirnirea facturii prestarii serviciului, in baza facturii cornunicate de Prestator. Comunicarea facturii
catre Achizitor se va face si prin email Ia adresa aprovizionare@opereta.ro, fara a exonera Prestatorul
de obligaj:ia de a transmite factura in original in vederea efectuarii platii. Factura va contine in mod
obligatoriu eel putin urrnatoarele elernente: date de identificare ale Prestatorului, cont in Trezorerie,
nr. si data facturiL descrierea servicilor, nr. ~i data contractului in baza caruia au fost prestate
serviciile, termen de plata, datele delegatului ce a transrnis factura.

9.Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu~e~te sa-~i execute Ia termen, integral
sau in parte obligaj:iile asurnate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitaj:i, o surnl\ echivalentl\ cu o cotl\ procentuala de 0,1% I zi de intarziere din
pretul contractului raportat Ia partea neexecutata din contract.
9.2 - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in terrnen de 15 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaj:ia de a plati, ca penalitaj:i, o surna echivalenta cu o cota
procentuala de 0,1% I zi de intaziere din plata neefectuata. Valoarea penalitaj:ilor nu va depa~i
cuantumul debitului datorat.
9.3 - Nerespectarea obligaj:iilor asurnate prin prezentul contract de catre una dintre plirj:i, in mod
culpabil, pentru o durata rnai mare de 30 de zile, da dreptul parj:ii lezate de a considera contractu!
reziliat de drept ~i de a pretinde plata de daune-interese. Daca prestatorul nu i~i executa obligatiile
asurnate in terrnen de 30 de zile de la notificare, Achizitorul are dreptul sa obtinl\ indeplinirea
serviciilor de la un tert.
9.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul. wintr-o notifica re scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensaj:ie, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment,
cu condij:ia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptulla acpune sau despagubire
pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana Ia data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Alte responsabilitati ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligaj:ia de a executa serviciile pre{,azute in contract cu profesionalismul ~i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu solicitarile Achizitorului.
- (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea ~erviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaj:iile, echipamentele ~i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de ~i pentru executarea contractului, in masura iln care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabjJ din contract.
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~il sau perfor antele cerute de cab·e
I
Achizitor.
10.2- Prestatorul se obliga sa intervina ori de cate ori este nrcesar pentru asigrrarea bunei functionari
a echipamentelor ~i instalatiilor, anuntate ~i solicitate de ~chizitor. Toate in erveP.}:1ile vor fi insotite
de procese verbale semnate de Prestator ~i Achizitor.
10.3.- Prestatorul se obiiga la desfa~urarea urmatoarelor opera?uni asupra echipamentelor ce se afla
in dotarea obiectivelor Achizitorului:
a) verificarea ~i curatarea senzorilor;
b) verificarea sirenelor;
c) verificarea integritatii traseulu~ cablului;
d) verificarea functionarii centralelor de efraqie ~i contrqJ acces;
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verificarea st~rii p~rtii electronke ~i elertrice a f'chipamentelor;
verificarea st~rii sistemului de pr indere;
inlocuirea componentelor defecte;
testarea echipamentelor;
probe impreun~ cu beneficiarul ~i instruirea personalului utilizator;
probe ~i verific~ri ale echipamentelor de transmisie a evenimentelor Ia dispeceratul de
monitorizare.
10.4.- In perioada de derulare a contractului Prestatorul se oblig~ s~ verifice instalatiile ~i
echipamentele lunar ~i s~ intervin~ in maxim 24 ore de Ia sesizare, in cazul unei avarii constatat~ de
Prestator/angajatul s~u sau semnalat~ de Achizitor.
10.5.- Prestatorul se oblig~ s~ desp~gubeasc~ Achizitorulimpotriva oric~ror:
i) reclamapi ~i acpuni in justipe, ce rezult~ din inc~lcarea unor drepturi de proprietate
intelectual~ (brevete, nume, m~rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalapile sau utilajele folosite pentru sau in legatur~ cu serviciile prestate, ~i
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natur~, aferente, cu exceppa situapei in care o
astfel de incalcare rezult~ din respectarea solicitarilor scrise ale Achizitorului.
e)
f)
g)
h)
i)
j)

11. Alte responsabilitati ale Achizitorului
11.1 - Achizitorul se oblig~ sa pun~ la dispozipa prestatorului orice facilitap ~i/ sau informapi 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 modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta Prestatorului.
12.2 - Verificarile vor fi efectuate decatre Achizitor prin reprezentanpi sai lmputernicip, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract.
12.3 - (1) Oda~ cu facturile transmise catre Achizitor, Prestatorul va intocmi un raport de activitate
pentru care s~ ateste serviciile executate conform cerin~elor prevazute in contract. in cazul In care
Achizitorul formuleaza o notificare prin care solicita clarificari cu privire Ia serviciile realizate, par~ile
vor solu~iona diferendul cu privire la diferen~e in decurs de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de
la data primirii de c~tre Prestator a notificarii.
(2) in cazulin care se dovede~te ca suma in discu~ie este datorata de Achizitor conform contractului,
Achizitorul va achita respectiva suma c~tre Prestator in decurs de 30 (treizeci) zile lucr~toare de Ia
data solu~ionarii diferendului, pe baza facturii emise de Prestator ~i acceptate de Ach ' zitor.
(3) In cazul in care, dupa expirarea termenului de 30 zile, p~r~ile raman In diferend cu privire Ia
cuantumul sumei datorate in urma recep~iei, Achizitorul va pl~ti prestatorului de indata suma
necontestata, conform facturii refacute conform acestei sume de catre Prestator, urmand ca pentru
restul de sum~ par~ile sa se adreseze organelor judiciare competente.
Diferendele cu privire Ia modul de realizare a serviciilor nu vor afecta obligatiile Prestatorului si nu
indreptatesc Prestatorul sa intarzie sau sa intrerupa serviciile.
13. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
13.1 - (1) Prestatorul are obligapa de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile art.
5.1 .
(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri ~i/ sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, parple vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; ~i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac~ este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
13.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parp,
term en care se calculeaza de Ia data l'nceperii prestarii serv iciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaz~ prestatorului, sau
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ii) alte circumstante neobi~nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea
contractului de catre prestator,lndreptc\tesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci parple vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare ~i vor semna un act aditional.
13.4 - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execupe, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitap prestatorului,
conform art.9.1 .

14. Forta majora
14.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
14.2 -Forta majora exonereaza parple contractante de indeplinirea obligapilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspe~data in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce lise cuveneau parplor panala aparipa acesteia.
14.4 - 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.
14.5 - Partea contractanta care invoca for~a majora are obligapa de a notifica celeilalte parp incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia incetare.
14.6- Daca forta majora acponeaza sau se estimeaza ca va acpona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalteparp incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parp sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
15. Solufionarea litigiilor
15.1 - Achizitorul §i prestatorul 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 prestatorul nu reu§esc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluponeze 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 parp, referitoare la indeplinirea prezentului conb·act, trebuie sa fie
transmisa In scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat a tat in momentul transmiterii, cat §i in momentul primirii.
17.2- Comunicarile intre parp se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau P. ·mail cu condipa
confirmarii in scris a primirii comu,nicarii.

18. Legea aplicabila contractului
18.1 -Contractu! va fi interpretat conform legilor din Romania.
19. Cesiunea
19.1. Prestatorul are obliga~ia de a nu transfera total sau par?al obliga~iile sale asumate prin contract,
fara sa ob~ina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exoneraPrestatorul de nicio responsabilitate privind obliga~iile asumate prin
prezentul contract.
20 incetarea contractului
20.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenpa unei instante
judecatore§ti, in urmatoarele cazuri:
- prin acordul parplor, materializat prin semnarea unui act adiponalla conb·act;
- retragerea autoriza~iei Prestatorului;
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- in termen de 5 (cinci) zile de Ia data primirii notific<1rii prin care p<1rpi in cauza i s-a adus la
cuno~tinta de ditre partea prejudiciata cc1. ou ~i-a executat ori i~i executiHn mod necorespunzator
oricare dintre obligapile ce-i revin;
- este declarata in stare de incapacitate de plap sau a fost declan~ati1 procedura de lichidare (faliment)
inainte de inceperea executi1rii prezentului conh"act;
- la expirarea duratei contractului, daca pi1rtile nu hoti1rasc prelungirea acestuia, prin act adiponal Ia
contract.
20.2Partea care invoci1 o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu eel putin 5 (cinci) zile inainte de data Ia care incetarea urmeazi1 sa-~i produc<1 efectele.
20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligapilor d:::ja scadente intre
parple contractante.
20.4. Prevederile prezentului articol nu inlatura ri1spunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

~~g. prezentul contract in 3 (trei) exemplare originale,

Parple au inteles si1 incheie azi ..0.!...9.):..
unul pentru -Prestator si doui1 pentru Achizitor.

PRESTATOR

ACHIZITOR

SC AUSTING COM SRL

TEATRUL NATIONAL DE OP
~I MUSICAL ,ION DA
DIRECTOR GEN RAL I

Laura

Dumitra~cu
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