
tel.:

lEAAul

II,ATTi N,t

l\r\_JllAIA

e-mail: AgL
Casa d€

Contract de furnizare de produse
Nr. 663 din os..t.t.2OlS

'1. Pi4ile contractante

intre

Teatrul "C.1. NOTTARA", cu sediul in Bucuregti, B_dul Gen Gh. Magheru, nr.2o, sect..1,tel 021-318 89.01/021l318.89.02, !ax:021/g12 44.80, cod fiscat nr.;ZAAA}C, cont iban

sl

S.C. SINCRON StB S.R.L , cu sediul in Sibiu,Strada Stefan Cet lvlare, Nr. .193, 
tel/fax:0269 / 23 60.53, numer de inmatric{.rlare J32hUZ,gg2, cod de inregistrare fiscaleRO800275, cont |BAN RO16 TREZ576S O69X XXOO ZZrS Oescil tarrezoreria STBIU

2. Definitii
In prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretati astteJ;
a. contract - reprezinte prezentul contract 9i toate aneiele sale

. achizitor 9i furnizor - pd(ile contra3t;nte, aga 
"um 

suni-ac.ste"
ontractl numite in prezentul

;"lfjll,'."jffi::",f;;,:EtljJ:j,|lJr[ffg:,iirj,;,ffjii,l:,;Ji,,iji".,?l""jlx,1ixl:lr



d.produse - echipamentele, maqinile, utilajele, odce alte bunufi, cuprlnse

anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblige, prin contract, se

furnizeze achizitorului,
e. servicii - serviciile aferente livrerii produselor, respectiv activitetile legate de furnizarea
pfoduselor cum ar fi transportul, asigurarea, instalalea, punerea in functiune' asistenla
tehnica in perioada de garantie, 9i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin

conlrafi;
f origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci cand prin procesul de fabricars, prelucrare sau asamblare majord 9i esentiald a

componentelor rezulte un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin

caracteristicile sale de baz5, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale Originea
produselor Si serviciilor poate fi distincld de nationalitatea fufnizorului
g destinatie finale - locul unde furnrzorul are obligatia de a funiza produselel

h. termenii comerciali de livrare - vor fi interpretati conform fegulilor 9i uzantelor
internationale, guvernate de regulamentul INCOTERIVS 2000 - Camera InternalionalS de

Comert (ClC).
i fota major6 - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 9i Inevitabil, care nu

putea fi prevdzut Ia momentul incheieli contractului Si care face impostbild executarea 9i'
respectiv, lndeplrnirea contfactulul, sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricl i apiirute ca urmare a

unei carantrne, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enurltiatlve. Nu este

considerat fo(d majord un eventment asemenea celor de mal sus care, fdrd a crea o

irnposibrlitate de executare, face extrem de costisitoare executarea oblgatiilor uneia din
pa(i;
j. zi - zi caiendaristicd; an - 365 de zile
(se adauge orice alti termeni pe care pd(ile lnteleg sd ii defineasce pentru contract)

3. lnterpretare
3.1 - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural 9i viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate

ca incluzand gi genul feminin gi vicevefsa, acolo unde acest lucru este permis de context

3,2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dace nu

se soecificd in mod dferit.

in
le

Clauze generale

51 Pretul convenit peniru indeplinirea contractului, respectiv prelul prcdu 9l

al serviciilor gi lucfdrtlor accesorii pr€state, pldtibil furnizorului de cAtfe ach 6ste de

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sd furnizeze 9i sd monteze cantitatea de 502 bucdti scaune de
teatru, la sediul Achizitorului din B-dul Gen Gh. lvlagheru, nr. 20, respectiv 402

bucdJi scaune de teatru la sala de spectacole,,Horia Lovinescu" gi 100 de buciti
scaune de teatru la sala de spectacole "George Conlitantin" in perioadele convenite
gi in conformitate cu obligatiile asunrate prin prezentul contract'
4.2 - Achizitorul se oblig5 sA pleteasce prelul convenit in prezentul
produsele furnizate

5. Pretul contractului 9i modalitatea de plate

ntru

392.939,03 lei, ferd ,la care se adaugd lei 94.301t,37 reprezentand ry4,
totala fiind de: 487.244,40 lei.

vaioarea



5 2 - Plata se va efectua cu OP in termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucratoare de

la livrafea 9i montarea produselor (scaune de teatru) gi dupd semnarea fdrd obiectiuni a
procesului verbal de receptie, in baza facturii fiscale emise de cdtre furnlzor 9i inregistratd
la sediul achizitorului.
5 3 - Pot fi efectuate si pleti partiale, respectiv la frnalizarea livrerii 9i montdni scaunelor de
teatru pentru fiecare sale de spectacole in parte gi semnarea fdre obiectiuni a proceselor
vefbale de receptie.
5.4 - Furnizorul se obligd se respecte legislatia in vigoare privind deschiderea unui cont la

Trezoreria Statului pentru efectuarea plalii produselor

6, Durata contractului
6 1 Durata prezentului contract este
6.2 Prezentul contract de furnizare
pd4i

pani la data de 20 12 2015
intrd in viooare la daia semnarii acestuia de ambele

prezentate in propunerea tehnica
9.3 - Furnizorul se obliga sd furnizez:e produsele in p€,rioadele/ a datele
graficul de livrare 9i montaj, anexe la contract.
9.4 - Furnizorul are obligatia de a asigura 9i de a pldti transportul incdrceturii pani
la destinatia final6.
9.5. - Furnizorul va trebui sa prezinte inainte de inceperea livrerii pfoduselor
incercare conform standafdelor SR E:N 1021/1-2015; SR EN 142112-2015
evaluarea aprinderii mobilieru ui tapilat I SR EN 1272-7-2004 referitof la
fezistentei la solicitari statice si dinamice, corespunzator nivelului 4 de

incercarilor ln lipsa rapoartelor de'incercare produselor nu vor fi acceptate 9l
9.6 - Furnizorul se obligd se despdgubeasca achizitorulirpotriva oricdror:

de

prevazuie prin

rapoartele de
referitoare la
0elermlnarea
severitate al
receplionate

D reclamalii 9i actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea uno
proprietate intelectuale (brevete, marci inregisirate etc.), Iegate de



materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele
achizitionate, $i

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezult6 din respectarea caietului de sarciniintocmit de
cdtre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligd se achiziticneze, respectiv sd cumpere 9i sd pldteascd pretul
convenrt in prezentul contract
'10.2 . Achizitorul se obliga se receptioneze produsele in termenul convenit
10.3 . Achizitorul se obligd se pldt€ascA pretul produselor cdtre furnizor in termenul
conven de la emiterea facturii de citre acesta.

1'1. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaliilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa er(clusiva, furnizorul nu reugegte s6-Si indeplineasce
obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penaliidti, o sumd echivalente cu Cr,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de
intafziere, pand la indeplinirea efective a obligatiilor.
11.2.|n cazul in care achizitorul nu ig onofeazd facturile in termen de 10 (zece) zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a pleti, ca penalitati, o
sumd echivalenta cu 0,10lo din plate neefectuate pentru fiecare zi de intarziere, panS la
indeplinirea efective a obligatiilor.
11.3 . Nerespectarea de cetre perti a obligatiilor prevdzute in prezentul contract de dreptul
pe4ii lezate sd considere contractul r€,ziliat de plin drept fdre nici o alte formalitate gi fdrd
nici o altd procedura judiciard sau extrajudiciard Prezentul pact comisoriu de grad lV i9i
produce efectele de la data scadentei obligatiilor neefectuate.
'I 1.4 - Achizitoful igi rezerve dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare
scrisA adresatd furnizorului, fdre nicio compensatie, de la deschiderea falimentului
impotfiva acestuia in conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract
execuiatd oana la data denuntdrii unilaterale a contractului

Clauze specifice

12, Garantia de bund executie a contractului
12-1 - F]Inizotul se obligd sd constituie garantia de bun6 executie a
termen de maxim 3(trei) zile lucratoare de la data incheieni contractului ir'r cuantu
din valoarea contractului fard T.V.A., 'espectiv '19.646,95 lei conform Art. 90 alin (3) din
HG 925/2006, cu modificdrile qi compbtdrile ulterioare.
12.2 Gatanlia d_e buni executie se va constitui prin retinere din sumele datorate pentru
facturi pa4iale In acest caz, furnizor!l are obligatia de a deschide la unitateaTrezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de
disponibil distinct la dispozitia achi2:itorului. Suma initiale care se depune de cetre
contractant'in contul disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului fara
T.V.A., respectiv suma de 1964,70 lL.i. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul
urmeazA sd alimenteze acest cont de diponibil prin retineri succesive din sumele datorate
si cuvenite executantului, in procent de 4,5% din valoarea situatiilor de plate pa4iale, pane
la concufenta sumei stabilite drept garantie de bun6 executie, Achiztorul va ingtiinla
executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de



disponibil deschis la Trezoreria StatulL i pe numele executantului pot fi dispuse pldti atat de
cdtre furnizor, cu avizul inscris al achizitorului care se prezinte unitatii Trezoreriei
Statului,cat $i de unitatea Trezoreri3i Statului la solicitarea scrisd a achizitorului in
favoarea cereia este constituite garantia de bund execulie, in situatia prevazutd la articolul
123

Contul astfel deschis este purtator de dobandd in favoarea contractantului.

'12.2 - Achizitorul se obligd sd elibere;:e garantia pentru participare gi sd emite ofdinul de
incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de
bune execulie
12.3 - Achizitorul are dreptul de a ernite pretentii asupra garantiei de ltunA executie, in
limita prejudiciului creat, dace furnizorul nu isi indeplinegte, nu igi execute, executd cu
iniarziere sau executd necorespun2:dtor obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, achizitorul are obligatia
de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodatd obligatiile care nu au fost
respeclate.
12.4 - Achizitorul se oblige sd restituie garantia de bund executie in ternren de 14 zile de
la indeplinirea obligatiilor asumate
12.5 - Garantia tehnicd a produselor este distincte de garantia de buna executie a
contractului.

13. Ambalare gi marcare
13.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acerltea sa facd fati,
fArd hmiiare, la manipularea durd clin timpul transportului, tranzitului gi expunerii la
temperatun extreme, la soare 9i la precipitatiile care ar putea sd apard in timpul
transportului Si depozitdrii'in aer liber, in aga fel incat se ajungd in bund stare la destinatia
finalS.

(2) ln cazul ambalerii greut:ililor $i volumelor in cutii, furnizorul va lua in
considerare, unde este cazul, distanta mafe pand la destinatia finale a produselor 9i
absenta facilitelilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
13,2 - Ambalarea, marcarea gi docurnentatia din interiorul sau din afafa pachetelor vor
respecta strict cerintele ce vor fi special prevezute in contract, inclusiv cerintele
suplimentare.
13.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare
protecliei coletelor (paleli de lemn, foi de protectie, etc) rdman in proprietatea achizitorului

14. incepere, finalizare, intarzieri, sistare
'14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a incepe executarea contractului in termen de 24 de
ore de la primifea ordinului in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de
incepere a furnizdrii produselor se ern ite de catre achizitor dupe constituirea garantiei de
buni executie.

(2) ln cazul in care furnizorul sufere intarzieri 9i/sau suporte costuri suplimentare,
datorate in exclusivitate achizitorului, p5(ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de furnizare gi montare a produselor; $i
b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, carc se vor adduga la pretul

contractului
'14.2 - (1\ Futnizatea produselor in baza contractului sau, dacd este
acesteia prevdzut; a fi terminatd intr-o perioada stabilite in graficul
finalizate in termenul convenit de pa{i, termen care se calculeazd
f urnrzdrii produselor.

cazu| oticarc faze a
de furnizare, trebuie
delad

(2) in cazul in care:
a) once motive de intarziere, ce nu se datoreazd furnizorului, sau



b) alte cifcumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decet prin
incilcarea contractului de ciitre furnizof, indreptetesc furnizorul de a solicita
prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricatei faze a acestora,
atunci pdrtile vor revizui, de comun acord, perioada de furnizar€'gi vor semna un
act aditional

14.3 - Dace pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respectd graficul de
furnizare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, ?n timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de furnizare se face cu
acordul e4ilor, prin act aditional.
'14,4 - | ata? cazului in care achizit,lrul este de acord cu o prelungire a termenului de
furnizare, orice intarziere in lndeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita
penalitdti furnizof ului.
15. Livrarea Si documentele care insotesc produsele
15.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinalia finald indicatS de
acbizitor respectand:

a) datele din graficul de livrare Simontaj;
b) termenul comercial stabilit.

- (2) La expedierea produselor, lurnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat
achizitorului, cat $i, dupe caz, societdtii de asigurdri datele de expediere, numarul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incdrcare 9i locul de descdrcare.
15.2. -Transportul se asiguri de furnizor care rdspunde de produse pani la
destinatia finale.
'15.3 - Furnizorul va transmite achizitorului documentele cafe insotesc produsele, dupi caz

a) factura fiscald;
b) avizul de expeditie;
c) dispozitia de livrare;
d) certificatul de origine;
e) certificatul de inspeclie;
0 certifrcatul de calitate;
g) certificatul de garantie;
h) alte documente cerute de lege

15.4 Certificarea de cdtre achizitor a l'aptului cd produsele au fost livrate pa(ial sau total
se face dup5 instalare gi dupe recepliL., prin semnarea de primire de catre reprezentantul
autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.5 - Livfarea produselor se consid,-.ra incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor de receptie a proCuselor.

16. Receptie, inspectii 9i teste
16.1 - Achizitorul sau reprezentantul stiu are dreptul de a inspecta gi/sau de a testa
produsele pentru a verifica conformitat-.a lof cu specificatiile din propunerea tehnic6 $i din
caietul de sarcini
16.2 - Achizitorul are obligatia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentanlilor
sdi imputerniciti pentru efectuarea rec€rpliei, testelor gi inspectiilor.
16.3 - Inspectiile 9i testele din cadrul receptiei provizorii gi receplieifinale (calitative) se vof
face la destinalia finale a produselor, respectiv sediul achizitorului din B-dul Gen Gh.
l\4agheru, nr.20
16.4 - Dacd vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
achizrtorul are dreptul sd il respingS, iar furnizoful are obligatia, fdrd a modifica p
contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate; saua) de a inlocui produsele refuzate: sau



b) de a face toate modificdrile n,3cesare pentru ca produsele sd corespundd
specilicatiilor lof tehnice.
16.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa 9i, dacd este necesar, de a respinge
nu va fi limitat sau amanat datorita faptului cA produsele au fost inspectatil 9i testate de
furnizor, cu sau fard participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora
la destinatia finald.

17. Asigurdri
17.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
impoiriva prerdefii sau deteriorSrii neprevdzute la fabricare, transport, depozitare 9i livrare,
in functie de termenul comercial de livrare convenit.
18. Servicii si Lucrari
18.1 - Pe langd furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta
servrciile accesorii furnizarii produselor, precum si de a executa lucrarile accesorii furnizarii
produselor, fdrd a modifica pretul contractului

19. Piese de schimb
19.1. - Fufnizorul are obligatia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de cetre
acesta, dupd expirarea perioadei de garantie, contra cost, in baza unor contracte viitoare.
(se precizeazd modul de furnizare a pi3selor de schimb, Precum 9i dufata viitoarelor
contfacte)
19.2. - In perioada de garantie a produselor furnizorul are obligatia de a furniza piesele de
schimb gi subansamblurile care se def3cteaz6.
19,3. - in eventualitatea in care a incetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are
obligalia:

a) de a notifica in avans (cu cel putin 90 de zile) aohizitorului, pentlu a permite
acestuia sd cumpere piesele necesare; 9i

b) de a pune la dispozitie achizitorului, f5re plate, dace ise cere, proiectele,
desenele 9i specificatiile pieselor de s(rhimb.

20. Perioada de garantie acordati produselor
20,1 - Furnizoru are obligatia de a garanta cd produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul ar,-. obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate
prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau
manoperei (cu exceptia cazului cand croiectul gi/sau materialul este cerut in mod expres
de cdtre achizitor) sau oricerei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului {ii cd acestea vor
funcliona la parametrii solicitati, in conCitii normale de functionare.
20.2 - (1) Perioada de garantie acordate produselof de cetre furnizor este cea declarate in
propunerea tehnicd, anexe la prezentul contract.

(2) Perioada de garanlie a produselor incepe cu data receptiei efeciuate dupS
livrarea 9i instalarea acestora la destinatia finald.
20.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, oice plangere sau
reclamatre ce apare in conformitate cu aceastd garanlie.
20.4 - La pfimirea unei astfel de notificdri, furnrzorul are obligatia de a renredia defecliunea
in iermen de maxim 5 (cinci) zile de la data ludrii la cunogtinte sau de a inlocui produsul in
iermen de maxim 15 (cincisprezece) zile, f6re costufi suplimentare pentru achizitor.
Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaze
de o noud perioadd de garantie care decurge de la data inlocuirii produsului.
20.5 - Dace furnizorul, dupa ce a fost ingtiintat, nu reuge$te sd remedieze defectul in
perioada convenitd, achizitorul are dr3ptul de a lua mdsun de remediere pe riscul qi pe
cheltuiala fufnizorului 9i fdrd a aduce niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea fatd de furnizor prin contract.



21. Ajustarea pretului contractulu
21.1 - Pentru produsele livrate 9i pentru serviciile prestate, pletile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiard, anexd la contract
2'1.2 - Pte\ul contractului este ferm gi nu se ajusieazi

22, Amendamente
22.1 - Patlle contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor
cifcumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
22.2 - Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, cle a conveni, prin
act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modific5ri ale legii.

23. Conflictul de interese
Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract de
achizitie publicd, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicerii procedurii de
atribulfe afefente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel putin '12 luni de la incheierea
contractului, sub sanctiunea nulitetii contractului respectiv pentru cauza intorale.

24. Cesiunea
24.1 - Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau pa4ial obligatiile sale asumate
Drin prezentul contract
24,2. - F utnizotul poate cesiona dreptul seu de a incasa contravaloarea produselof livrate,
in conditiile prevdzute de dispozitiile Codului Civil.
24.3 - Soliciterile de plate cdtre te(i pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditiile 24.2.

25, incetarea contractului
25.1 - Prezentul contract de furnizare va inceta automat dacd in termen de 3(trei) zile de
la data emiterii ofdinului administrativ de incepere furnizorul nu a demarat tvnizatea
produselor in cauzd
25,2 - Suplimentar fali de cauzele de incetare definite anterior in cadrul articolelor
1 1 3 sr '11 4 achizitorul poate rezilia pfezentul contract de furnizafe cu efecte depline (de
jure) dupd acordarea unui preaviz de li (cinci) zile lucratoare furnizorului, fdre necesitatea
unei alte formaliteti Si firE interventia !reunei autoritdti sau instante de judecat6, in oricare
dintre situaliile urmdtoare, dar nelimiteirdu-se la acestea:

a) furnizorul nu furnizeaza produsele conform cu prevederile prezentului contract;
b) furnlzorul nu se conformeazd intr-o perioadd de cel mult 3(trei) zile lucratoare

notificdrii emise de catre achizitor care ii solicitd remedierea executarii necoresDunzdtoare
sau neexecutafii obligatiilor din prezertul contract cate alecteaze in mod grav executarea
corespunzdtoare gi la timp a furnizerii produselor;

c) furnizorul refuzd se ducd la indeplinire ordinul administrativ de incepere a
contractului sau instructiunile emise de cdtre achizitor;

d) furnizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea
profesiei printr-o hoi6rare judecdtoreasrce defi nitivd;

0 furnizorul se afld in culpe prol'esionald grave ce poate fi doveditii prin orice mijloc
de probd pe care achizitorul o poate justifica;

g) impotriva furnizorului a fosl pronuntatd o
judecai cu privire la fraudS, coruptie, implicarea intr-o

hoterare avand autoritate de

activitate ilegale in dauna intereselor financiare ale CE;
organizatie criminirld sau



h) in cadrul unei alte proceduri de achizitie sau procedur5 de acordare a unel

finantdri din bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de incdlcarea grave a

contractului ca rezultat al neexecutdrii obligatiilor sale contractuale;
i) are loc orice modificare organizational5 care implice o schimbare cu privire la

personalitatea juridicd, natura sau controlul furnizorul, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt in reg istrate 'intr-un act aditional la prezentul contract;

j) aparitia oricdrei alte incapacildti legale care sd impiedice execLtarea prezentului

conlrafi:
k) furnizorul nu poate furniza garantiile sau asigurdrile solicitate, sau persoana care

furnizeazd garantia sau asigurarea nu este in mAsura sd i9i indeplineascii angajamentele
25.3 - in termen de s(cinci)dupA momentul rezilierii, achizitorul va certifica valoarea
produselof furnizate gi toate sumele cuvenite furnizorului la data rezilierii
25.4 - DacA achizitorul eziliaze pte 

=ntul 
contract, va fi indreptdtit se recupereze de la

futnizot fdti! a renunta la celelalte €Lctiuni la care este indreptdtit in baza prezentului

contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit

26. Forta maiori
26.1 - Fota majord este constatatd de o autoritate competenta.
26.2 - Fofta majord exonereaze pddile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaze
26.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendate in perioada de actiune a fo4ei majore' dar
fdri a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor panii la aparitia acesteia.
26.4 - Partea contractantd care invocd forta majore are obligatia de a notifica celeilalte
pd(r, imediat gi in mod complet, producerea acesteia 9i se ia orice mesuri care ii stau la

dispozitie in vederea limitdrii consecinl;elor
26.5 - Partea contractantd care invoca foda majore are obligatia de a notifica celeilalte
patr incetarea cauzei acesteia in max mum 3(trei) zile lucrdtoare de la incetare.
26.6 - Daca foda majore actioneaze sau se estimeazd ci va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sA notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a

prezeniului contract, fdrd ca vreuna din pdrli sd poate pretinde celeilalte daune-interese

27. Solutionarea litigiilor
27.1 - Achizitorul gi furnizorul vor deprne toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabile,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau
in legdturd cu indeplinirea contractului.
27.2 - Dace, dupa 15 de zile de la inleperea acestor tratative, achizitorul 9i furnizorul nu
feugesc sd rezolve in mod amiabil o divergente contractuald, fiecare poate soliclta ca
dispub sa se solulioneze de citre instantele judecetoregti competente din Romania,
respectiv drn raza Municipiului Bucureiti

28, Limba care guverneazd contraclul
Lrmba care guverneaze contractul este limba roman6.

29. Comunicari
29.1 - (1) Orice comunicare intre pli4i, referitoare la 'indeplinirea prezentului contract,
trebuie sd fie tfansmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in
momentul primirii
29.2 . Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon,
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului

momentul transmiterii cat gi in

telegrama, telex, fax sau e-mail

30.1 - Contractul va fi interpretat confc,rm legilor din Romania



30. Legea aplicabila contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romiinia.
30.2 - Furnizorul va respecta 9i se va supune tuturor legilor gi reglementdrilor din
Romenia, precum gi reglementdrilor difect aplicabile ale CE, jurispfudent€ri Cutii Europene
de Justitie gi a Tribunalului de Primd Instante 9i se va asigura c6 personalul sdu, salariat
sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia, $i salarialii din teritoriu
vor respecta 9i se vor supune de asemenea acelofagi legi gi reglementdri Furntzorul va
desp;gubi achizitorul in cazul ofic5ror pretenlii Si actiJni in jusitilie r€rzultate din orice
inc6lcari ale prevederilor in vigoare de cdtre acesta, pefsonalul sdu, salariat sau contractat
de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum 9i salarialii din teritoriu.

Pe(ile au inteles sa incheie azi 05 11.2015 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, din
doud exemplare pentru achizitor gi exemplar pentru furnizor, toate cu valoare de original.

Ach zitor(Beneficiar)

TEATRUL "C I

Contabil $ef/- opescu

Viza cfp - Alexandra Norocea

Furnizor,

S,C, SINCRON SIB S,R.L

la Tepu$ Adminrstrator - Hertoiu Gh

rr t\
Jufidic - SCPA $tefan, Burecu

',Corrpad rnent Achizitii Publice.-
F. G ^r at^
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