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1. Partile Contractului
S.c. ROYAL TICKETS S.R.L., cu sediul social in Str. Putul lui Zamfir, nr. 51, Sector 1,
Bucuresti inregistrata la Registrul Cornertului sub nr. J40/384412014, cod fiscal 32988720
reprezentata de loan George Razvan in calitate de Director General, denumita in continuare
Prestator

TEATRUL EXCELSIOR, cu sediul social in Bucuresti, str. Academiei, nr. 28, sector 1, cont
R057TREZ70121G335000XXX, deschis la, Sector 1, reprezentata prin Director ADRIAN
GAZDARU si Contabil Sef Cristina Popa in calitate de ACHIZITOR,

2. Obiectul Contractului
Obiectul prezentului contract 11 constituie imprimarea ~i vanzarea in numele si pe seama
Beneficiarului, de bilete via sistemului de ticketing "TICKETSYS" din posesia Prestatorului, pentru
spectacolele din stagiunea 2015-2016.

3. Durata Contractului
3.1. Prezentul contract intra in vigoare la data de 01.09.2015 ~i este valabil un an pana la data de

31.12.2015, eu posibilitate de prelungire prin Act Aditional. Vanzarea biletelor va avea loc
incepand cu data de 10 septembrie 2015.

4. Obligatiile Partilor
4.1. Beneficiarul se obliga:

a. Sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile solicitate legate de evenimente, in
vederea introducerii spectacolelor in sistemul de ticketing.

b. Sa asigure 0 linie de acces internet de minim 1M.
c. Sa puna la dispozitia Prestatorului logo-ul, bannere, informatii $1 altele pentru

promovarea evenimentelor. I
d. Sa plateasca Prestatorului:

un abonament lunar de 1,412 lei (+TVA), adica 1751 lei/luna TVA inclus, indiferent de
num~l ~e spectacole int'roduse la vanzare in.sistemrl de ticketing TICKETSYS in luna
respectrva,

e. In situatiile in care un eveniment se amana sau se anuleaza, in sensul ca "nu va mai avea
loc", Beneficiarul se obliga sa retumeze Prestatorului toate sumele incasate de la acesta in
urma vanzarii de bilete pana in momentul respectiv in maxim 5 zile lucratoare de la data
anuntului oficial de amanare/anulare. In caz contrar Prestatorul este liber sa comunice
clientilor datele de contact ale Beneficiarului ~i sa-i indrume catre Beneficiar pentru a-si
reeupera contravaloarea biletelor.

f. Sa mentioneze calitatea Prestatorului de distribuitof al biletelor in toate materialele de
promovare a evenimentelor, cu exceptia acelora produse de terti.
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g. In cazul in care Beneficiarul hotaraste sa-si tipareasca propriul model de bilete, va afisa
pe fata biletului logo-ul BILET.ro iar pe spatele biletului logo-ul TICKETSYS.
Dimensiunile logo-urilor vor fi de eel putin 30 mm x 15 mm.

h. Sa prezinte Prestatorului inaintea punerii biletelor in vanzare docurnentul de inregistrare
~i fiscalizare a biletelor, sarcina de inregistrare ~i fiscalizare a biletelor revenind din
considerente legale Beneficiarului.

1. Sa fie de acord cu adaosul practicat de catre Prestator pentru biletele vandute online, pe
site-ul www.bilet.ro. a magazinelor partenere din reteaua BILET.ro cat si pe site-ul/urile
propriU/ii Beneficiarului (www.teatrul-excelsior.ro etc). Adaosul practicat va fi de 10%
din valoarea tranzactiei indiferent de metodele de plata si ridicare practicate.

j. Sa fie de acord cu incasarea de catre Prestator, in numele Beneficiarului, a contravalorii
biletelor vandute online, pe site-ul www.bilet.ro. a magazinelor partenere din reteaua
BILET.ro cat si pe site-ul/urile propriuJii Beneficiarului (www.teatrul-excelsior.ro etc)

4.2 Prestatorul se obliga:
a. Sa plateasca Beneficiarului contravaloarea biletelor vandute online, pe site-ul

www.bilet.ro. a magazinelor partenere din reteaua BILET.ro cat si pe site-ul/urile
propriu/ii Beneficiarului (www.teatrul-excelsior.ro etc)

b. Sa puna in vanzare biletele puse la dispozitie de Beneficiar pe www.bilet.ro , in reteaua
magazinelor TUI TRA VELCENTER si EUROLINES si cele partenere BILET.ro.

c. Sa efectueze gratuit training specializat eu personalul oferit de catre Beneficiar in limita a
trei persoane. "

d. Sa asigure hartia BILET.ro specifica si necesara tiparirii biletelor la spectacolele
organizate de catre Beneficiar. In cazul in care Beneficiarul hotaraste sa-si tipareasca
propriul model de bilete, Prestatorul nu este obligat sa asigure costul de productie si cele
aferente realizarii acestor bilete.

e. In cazul in care Beneficiarul nu are in dotare un calculator de performanta medie, 0

imprimanta de tiparit bilete (format A4), ~i un scanner de scanat biletele electronice, sa
asigure cu titlu gratuit aceste echiparnente.

f. Sa puna la dispozitia Beneficiarului un numar de ore de dezvoltare software pe care
acesta le poate folosi pentru dezvoltarea unor noi functionalitati in cadrul sistemului de
ticketing necesare desfasurarii activitatii proprii in conditii optime. Costul total al orelor,
pe care Beneficiarulle primeste cu titu gratuit, nu poate depasi 5,000 EUR calculate la 0

rata/ora de 50 EUR.

5. Modalitatea de plata
5.1. Plata surnelor reprezentand contravaloarea biletelor preluate de catre Prestator si a caror vanzare
a intermediat-o conform prezentului contract, se va face prin Ordin de Plata sau in alta modalitate
convenita de catre parti in fiecare zi de miercuri pentru saptamana precedenta (luni-durninica).
5.2. In baza acestui contract, Prestatorul va avea dreptul de a primi de la clienti pretul biletelor de
evenimente a carer vanzare a intermediat-o, conform valorii mentionate pe bilete.
5.4. Abonarnentul lunar din cadrul 4.1.d va fi facturat de catre Prestator pe data de 5 ale lunii
acoperite de abonament.
5.5. Achizitorul va efectua plata catre executant in termen de 30 de zile de la data inregistrarii
facturii.
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6. Raspunderea Contractuala
6.1. Raspunderea cu privire la respectarea tuturor prevederilor legale cu pnvire la emiterea si
tiparirea biletelor, precum si a oricaror altor obligatii legale in legatura cu biletele la evenimente a
carer vanzare este intermediata conform acestui contract revine Prestatorului, ill calitate de detinator
al sistemului automatizat de ticketing, mai putin obligatia de fiscalizare a biletelor, depunerea si
plata decontului final care sunt atributiile Beneficiarului.
6.2. Pentru neindeplinirea si/sau indeplinirea defectuoasa sau cu intarziere a platii catre Beneficiar,
Prestatorul datoreaza penalitati de 0,1 % pe zi de intarziere din valoarea datorata .
6.3. In cazul in care Beneficiarul decide sa stopeze vanzarea prin intermediul Prestatorului,
Beneficiarul nu va fi obligat la plata comisionului pentru biletele ramase nevandute si/sau pentru
cele care Prestatorul crede ca ar fi putut fi vandute ulterior comunicarii deciziei Beneficiarului de
incetare a vanzarii.
6.4. In cazul in care Beneficiarul decide sa stopeze vanzarea prin intermediul Prestatorului, acesta va
raporta numarul de bilete nevandute in maximum 5 zile.

7. Comunicari,Notificari si Adrese
7.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in
scns.
7.2. - Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
pnrmrn.
7.3. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
7.4. Orice notificare scrisa pe care oricare din parti 0 adreseaza celeilalte, referitoare la prezentul
contract, va fi comunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau fax, la adresele
mentionate mai sus, ale Beneficiarului, respectiv ale Prestatorului.

8. Dreptul Aplicabil
Prezentul contract cat si efectele produse de acesta sunt guvemate, incheiate S1 executate m
concordanta cu legile din Romania.

9. Limba care guverneaza contractul
9.1. - Limba care guvemeaza contractul este limba
romana.

10. Cesiunea
10.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
10.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

11. Forta majora
11.1. - Forta majora uzual definita apara de raspundere partea care 0 invoca, sub conditia notificarii
scrise a celeilalte parti in termen de 5 zile de la producerea cazului de forta majora sj pe baza
certificatului de forta majora eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
12.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
12.3. - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce 1i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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12.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
12.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

13. Solutionarea litigiilor
13.1 - Achizitorul si 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.
13.2- Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractual a, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instante judecatoresti din
Romania.

14. Modificari si Clauze Diverse
In cazul in care oricare din prevederile prezentului contract devin nule sau neaplicabile, prin efectul
legii, 0 astfel de nulitate sau inaplicabilitate nu afecteaza restul prevederilor din prezentul contract,
partile fiind de acord sa renegocieze, de buna credinta, inlocuirea respectivelor prevederi nule sau
neaplicabile, cu alte prevederi care sa reflecte cat mai real intentiile celor doua parti, conform legii.
Contractul s-a incheiat astazi, 01 septembrie 2015 in 2 (doua) doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

PRESTATOR,
ROYAL TICKETS SRL

ACHIZITOR,
Teatrul Excelsior
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Compartiment achizitii Pub lice
M . Predescu
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