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contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii
sau orice alte catastrofe
naturale, reslrictii aperute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiative Nu este considerat fo4d majora un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fdri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din perti;
9) zi - zi calendaristice; a, - 365 de zile.

3, lnterpretare
3.1 - ln prezentul contract, cu exceptia 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 reprezintd zile calendaristice dacd nu se
soecifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul Qi pretul contractului
41 - Prestatorul se obligd se presteze servrcii de reparare, intretinere gi administrare a

sistemului informatic, compus din sisteme de calcul (unitdti desktop, portabile 9i server),
echipamente printare, scanare, fotocopiere, echipamente de intercomunicatie in retea(router,
switch etc ), 9i infrastructura retea localS, specificate in anexele care fac parte integrantd din
prezentul contract la, in perioada convenitd, in conformitate cu oferta tehnico-financiara
postatd pe SEAP, acceptatd de achizitor gr cu obligatiile asumate pfln prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga se pldteasce prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii de reparare, intretinere gi administrare a sistemului informatic.

4.3. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,
plitibil prestatofulur de cetre achizitor, conform ofertei tehnico-financiare postate pe SEAP $i
acceptatd de achizitor este de 1936 lei/ lund, la care se adauge T.VA 464,64 lei, valoare
totala fiind de 2400,64 lei/luni.

5, Durata contractului
5'1 - Durata pfezentului contract este de 8(opt) luni, adice incepend cu luna mai 20'15, panS

la data de 31 decembrie 20'15, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 4(patru) luni prin
act adilional in anul 20'16, in functie de existenta resurselor alocate cu acesati destinatie
conform prevederilot HG 92512006, cu toate modificarile 9i completerile ulterioare.

6, Doc u mentele co ntractu I ui
6.'1 - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnico- financiara postatd pe SEAP
b) anexele cu echioamentele
c) acte aditionale, dace exista





penaritdti, o sumi echivarente cu o cotd procentuard de 0,5% din prelur contracturui pentru
fiecare zi de intarziere.

ctuatd.
prez ntut contract de cdtre Una dintre pi(i, in
con idera contractul reziliat de drept gi de a

9 4 - Achizitoful igr fezerv5 dreptul de a denunla unilateral contractul, printr_o notificare scrisi
adresat5 prestatorului, fira nici o compensa acesta din urme intri sub incidentaprevederilor Legii 85/2006. ln acest caz, pre re dreptut de a pretinde numai plaia
corespunzatoare pentru partea din contract i pand la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

10. Alte responsabilitefi ale prestatorului
10 1 - (1) Prestatorul are obligalia de a
profesionalismul $i promptitudinea cuvenite
propunerea sa tehnicd
(2) Prestatorul se obliga s; supravegheze
materialele, in iile, echipamentele gi
definitivd, ceru gi
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurSrii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract

11. Alte responsabilitdli ale achizitorului

preslalorestecazu|sdasiguretransportu|utilaje|or|a
11.2 Achizitorul este obligat se respecte loate recomanderile primite de ta execulant cu
privire la conditiile de exploatare a echipamantelor cupfinse in anexa la prezentul contract

12. Receplie gi verificdri
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabill
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiari gi asumate prin contractul
incheiat inke pe(i
12.2 - Vetilicet e vor fi efectuate de citre achizitor prin reprezentantii s6i imputernicili, in
conformitate cu prevederile din orezentul contract

Clauze specifice

executa serviciile prevdzute in contract cu
angajamentulut asumat 9i in conformitale cu

prestarea serviciilor, se astgure resursele umane,
once alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie



13. lncepere, finalizare, interzieri, sistare
'13.'1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data incheierii
prezentului contract
(2) In cazul in care prestatorul suferd intarzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate

in exclusivitate achizitorului, pd(ile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 9i
b) totalul cheltuielilor aferente, dace este cazul, care se vor adduga la prelul

contractului

13.2 - in ata'a cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execulie, orice intarziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita
penalitdli prestatorului.

14. Ajustarea prelului contractului
'141 - Pentru serviciile prestate, plStile datorate de achizitor prestatorutui sunt tarifete
declarate ofeda tehnico-financiare postatd pe SEAP, $i acceptati de cStre achizitor.
142-Pte\ul mentionat in oferta postS pe SEAP contractului este considerat ferm exprimat,
fdrd posibilitatea de a fi modificat sau ajustat.

15. Fo4a majore
15.1 - Fo(a majord este constatat5 de o autoritate competente.
15.2 - Fota majord exonereazd pa(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneaze.
15 3 - indeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de acliune a fortei majore, dar
fdrd a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pedilor pand la aparitra acesteia
15.4 - Partea contractante care invocd fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte pd(i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia 9i sd ia orice mrsuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitirii consecinlelor.
15.5 - Partea contractanta care invocd forta majori are obligalia de a notifica celeilalte pdrti
incetarea cauzei acesteia in maxrmum 15 zile de la incetare

'15 6- Daci forta majord actioneazd sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de
6luni, fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte pS4iincetarea de drept a prezentului
contract, fdrd ca vreuna din p64i se poata pretindi celeilalte daune-interese

1 6. Solutionarea I itig i ilor
16.'1 - Achizitorul 9i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legiturA cu indeplrnirea contractului
16.2 - ln caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instanlele de judecate competente din raza
Municipiului Bucuregti.

17, Limba care guverneaze contractul
'17'1 - Limba care guverneazd contractul este limba romand

18. Comuniceri
'18.1 - (1) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
se fie transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebure inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul
oflmtril
18 2 - ComunicArile intre pd4i se pot face Si prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmariiin scris a primirii comunicdrii.

19. Legea aplicabiE contractului
19 1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pddile au inteles se incheie azi, 21.O5.2O15 prezentul contract in 3(trei) exemplare, din care
2(doue) exemplare pentru achizitor qi un exemplar pentru prestator.

Achizitor,

Teatrul C.l-NolTara

Direclor - Marinela

Compartiment Achizftii Publice

Prestator,

S.C. G2 GLOBAL SOLUTIONS SRL

Admin

Contabil $ef - Silvia Popescu

Viza cfp - Alexandra Norocea

Juridic - SCP urecu giAsociatii
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