
CONTRACT DE PRESTARI SERVICIl 

Nr. Xh din 5 2013 

Intre 

.Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS, adresa Splaiul 
Independentei nr. 2, sect. 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director -Florin

Diaconescu, denumit în continuare Achizitor 
^i 
1.2. SC ASC SYSTEMS COM SRL, cu sediul în Bucuresti, sector 6, Drumul Taberei, nr 92, bl C7, 
se C, Et. 8, ap 112, cu num�r de ordine în Registrul Comertului J40/5220/2000, CUI RO 13070563,
reprezentata de Oprita Alexandru, in calitate de administrator si denumit� în continuare Prestator,
pe de alt� parte, denumite în continuare, în mod individual, ,Parte" _i colectiv ,Pär�i", au încheiat 
prezentul contract de prest�ri servicii (denumit în continuare ,Contract") în condi�iile stabilite în 

continuare:

Art. 1. Defini�ii

In prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 
a. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

b. contract - reprezinta prezentul contract si toate documentele si anexele identificate ca parti

componente ale contractului

c. Eveniment înseamn evenimentul organizat de Achizitor, astfel cum este descris la art. 2 din 

Contract. 
d. Informa�ii Confiden�iale - desemneaz� orice informa�ii, cum sunt cele de natura comercial� sau 

tehnic�, în form� oral�, scris�, electronic�, magnetic� sau stocate în orice alt mod, legate direct sau 

indirect de activitä�ile de natur� comerciale sau de alt� natur�, trecute, prezente sau viitoare ale 

uneia dintre P�r�i sau de metodologiile, strategile sau informa�iile opera�ionale, care sunt 

dezväluite celeilalte Pä�r�i sau obtinute de aceasta. 

e. Teritoriu înseamn� întreg teritoriul României precum _i teritoriul oric�rui alt stat, la nivel 

mondial. 

f. CPV- nomenclatorul de referin�� în domeniul achizi�iilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) 

nr. 2.195/2002 al Parlamentului European _i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind 

Vocabularul comun privind achizi�ile publice (CPV);
g. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
h. servicii - activitati a caror prestare formeaza obiectul contractului;

i. sistemul electronic de achizitii publice, denumit în continuare SEAP - desemneaz� sistemul 
informatic de utilitate public�, accesibil prin intemet la o adresä dedicat�, utilizat în scopul aplic�ri 

prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire _i în scopul public�rii anun�urilor la nivel

national;
j. mijloace electronice- modalitatea de initiere, desfasurare si atribuire a achizitiei, ce formeaza 

obiectul prezentului contract, in cadrul Catalogului electronic de servicii, produse si luerari

disponibil in cadrul platformei SEAP 
k. scris(ä) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus _i comunicat

ulterior, inclusiv informa�ii transmise _i stocate prin mijloace electronice;
. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 



CxCcutarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate ascmenea evenimentc: razbaic, 

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a une 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este conviderat forta majora 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de exccutarc, facc extrem 

de costisitoare executarea obligatiilor uncia din parti
m.zi- zi calendaristica; an 365 de zile. 

Art. 2. Obicectul Contractului 
2.1. Prestatorul se obliga sa asigure servicile de organizare evenimente culturale prin punerea la 

dispozi�ice de echipament scenotehnic cu personal aferent,, cod CPV- 79956000-0 Servicii de 

organizare de targuri si expozitii (Rev. 2), avand Cod Unic de achizitic DA20100022, pentru 

sustinerea cvenimentului .Piata Statelor Membre ale Uniunii Europene 2018", ce va avea loc in 

data de 05 mai 2018 in Parcul Cismigiu, Bucuresti, intrarca din Bulevardul Regina Elisabeta, servicii 

ce fac obiectul prezentului contract conform Anexei 1, parte integrant� a acestuia si a ofertei 

2.2. Instala�iile tehnice _i personalul de specialitate necesare realiz�rii intregului eveniment vor fi puse 

la dispozi�ie de c�tre Prestator _i sunt descrise în Anexa I a prezentului contract. 

2.3. Montarea tuturor instala�iilor _i echipamentelor tehnice se va face incepand cu data de 

29.04.2018, incepand cu ora 14:00, finalizarea montarilor fiind necesara pana in data de 

04.05.2018, ora 10:00. Demontarea se va realiza in data de 05.05.2018, incepand cu ora 20:00 pana 

in data de 10.05.2018, ora 17:00. 

transmise. 

Art. 3. Pretul contractului

3.1. Pretul total al contractului este de 38.478,00 lei fara TVA, respectiv 45.788,82 lei cu TVA. 

3.2. Contravaloarea serviciilor efectiv prestate se va achita de c�tre Achizitor în baza facturii emise de 

c�tre Prestator, in maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie. 

Art. 4. Durata si executarea contractului 

te valabil pana la 10.05.2017, data la care 

4.1. Prezentul Contract intr� în vigoare la data semn�rii _i « 

vor fi indeplinite toate obligatiile contractului de catre parti. 
4.2. Executarea contractului se va desfasura pana in data de 10.05.2018. 

Art. 5. Garan�ii _i r�spunderi 
5.1. P�rtile î�i garanteaz� reciproc c� sunt constituite _i organizate, î�i desf�_oar� activitatea _i î_i 
execut� obliga�iile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile.

5.2. Prestatorul declar� _i garanteaz� c� niciun acord, scris sau verbal _i nicio promisiune sau 

obliga�ie, contractat� anterior cu ter�i, nu se opun încheierii _i îndeplinirii prezentului Contract.

5.3. Pe durata prezentului Contract, Prestatorul se oblig� s� nu se angajeze în nicio activitate, în 

niciun proiect sau program, ce este sau ar putea fi în conflict cu interesele Achizitorului.

5.4. Inc�lcarea de c�tre oricare dintre Pärti a obliga�iilor asumate prin prezentul Contract d� dreptul

celeilalte P�r�i de a ob�ine desp�gubiri pentru paguba suferit�.

5.5. Daca din vina exclusiva a Prestatorului evenimentul organizat de Achizitor va fi anulat, atunci

Prestatorul va fi obligat sa plateasca Achizitorului toate costurile suportate de acesta pentru 

organizarea evenimentului. 

6. Drepturile �i obligatile P�r�ilor

6.1. Drepturile �i obliga�iile Prestatorului 
6.1.1. Prestatorul are dreptul de a primi, în condi�iile _i la termenele prev�zute prin Contract,
remuneratia cuvenit� pentru prestarea serviciilor mentionate la art. 2.1-2.3.
6.1.2. Prestatorul are obligatia sa asigure intregul cchipament tehnic necesar organizarii
evenimentului, asa cum a fost stabilit prin Anexa I si oferta sa tehnica, precum si intreg personalul de 
specialitate necesar pentru manevrarea �i operarea pe toata perioada evenimentului.



6.1.3. Prestatorul are obligatia sa monteze �i sà demonteze echipamentele scenotehnice a_a cum este 

prevàzut la pet. 2.3. 
6.1.4. Prestatorul are obligatia sa respecte termenul prevazut in prezentul contract pentru realizarca

obiectului sau. 
6.1.5. Prestatorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile carc decurg din prezentul Contract, cu 

bun�-credin�� _i eu maximum de profesionalism, întelegând prin aceasta inclusiv luarea tuturor 

måsurilor care, t�r� a necesita mentionarea explicit� în Contract, sunt inerente atingerii scopului 
acestuia,necesare si asiguratori conform normelor in vigoare _i va r�spunde în cazul în care prin 

faptele lui sau ale persoanelor pe care le reprezint� se vor aduce prejudicii Achizitorului.
6.1.6. Prestatorul se oblig� s� se abtin� de la orice act sau fapt prin care ar putea aduce atingere 

drepturilor Achizitorului, n�scute din prezentul Contract sau prin care s-ar aduce atingere bunului 

renume. produselor sau activitä�ilor Achizitorului.
6.1.7. Dac� Prestatorul nu poate respecta, în tot sau în parte, obiectul prezentului Contract, pre�ul 
Contractului se va diminua corespunzator cu partea obiectului care nu a fost realizat�, conform ofertei

depuse si a documentelor justificative prezentate de prestator si acceptate de achizitor.

6.i.8. Prestatorul are obligatia s� respecte normele tehnice PSI �i normele de protectie a muncii 
specifice activit��ii. prin instruirea personalului propiu, pe linie de protec�ie a muncii, tin�nd seama
de pregåtirea profesionalä a fiec�rui angajat precum si obligatia de a-_i asuma întreaga r�spundere 
pentru activitatea desf�_urat� de c�tre personalul propriu, în ceea ce prive_te protec�ia munci. 

6.1.8.1. Prestatorul este obligat s� anun�e imediat Achizitorul despre orice eveniment care ar putea 

conduce la un accident de munc�, produs în loca�ia ce i-a fost pus� la dispozi�ie. 
6.1.9. Prestatorul va prezenta Achizitorului toata doocumentatia tehnica specifica, in vederea obtinerii 
autorizatiei de securitate la incendiu. 
6.1.10 Prestatorul va intocmi un Raport final al desfasurarii prestatiei care va sta la baza intocmirii
Procesului verbal de receptie, raport ce va include si pontajul personalului tehnic specializat pentru 
instalarea, montarea si demontarea echipamentului pe toata perioada desfasurarii evenimentului.

6.2. Drepturile �i obliga�iile Achizitorului

6.2.1. Achizitorul se obligä sä achite suma datorat� cu titlu de remunera�ie la termenul stabilit
conform Art. 3.2. 
6.2.2. Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia Prestatorului programul evenimentului.
6.2.3. Achizitorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile cu maxim� diligen��. 
6.2.4. Achizitorul are obligatia s� sesizeze toate deficien�ele constatate cu ocazia recep�ion�rii 
instala�iilor _i echipamentelor tehnice puse la dispozi�ie de c�tre Prestator, ce ar putea pune în pericolbuna desfä_urare a activitä�ii sale; 

Art.7. Confiden�ialitate 
7.1. Prestatorul va trata în regim de strict� confiden�ialitate _i va folosi exclusiv în interesulAchizitorului toate Informa�iile Confiden�iale referitoare la acesta, f�r� limit� de durat�, indiferentdac� informa�iile i-au fost furnizate de cätre Achizitor, sau au fost ob�inute în orice alt mod în intervalul derul�rii Contractului.

Art. 8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor8.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
8.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 
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8.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 

culpabil, pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul partii lezate de a considera contractul

reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese. 

8.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare serisa 
adresata prestatorului, fara nicio compensatic, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment, 

cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire

pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru

partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

Art. 9. Forta majora 
9.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirca obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

9.2 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
9.3- 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.

9.4 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, 

fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, 

fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 10. Amendamente 
10.1 În situa�ia unor evenimente nefavorabile care duc la anularea evenimentului, achizitorul va 
pl�ti prestatorului contravaloarea serviciilor deja prestate �i plätite în avans de c�tre prestator ter�ilor, 
în baza documentelor justificative prezentate de acesta. 
10.2. - În situa�ia unor evenimente neprevazute care duc la modificari ale evenimentului, partile vor 
face toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila, astfel incat evenimentul sa poata avea loc. 

Art. 11. Încetarea Contractului 
11.1. Contractul înceteaza prin ajungere la termen, conform prevederilor Art. 4 din Contract. 
11.2. Prezentul Contract poate înceta _i înainte de expirarea termenului preväzut la Art. 4.1., prin 

urmätoarele modalit��i: 
a) Prin acordul expres al P�r�ilor exprimat în scris într-un act adi�ional; 
b) în cazul nerespect�rii grave de oricare dintre Pár�i în tot sau în parte, a obligajilor esen�iale 

prev�zute în sarcina sa potrivit prevederilor prezentului Contract, Contractul va fi reziliat de 
plin drept, f�r� a mai fi necesar� punerea în întârziere _i f�r� orice alt� formalitate prealabil�. 

c) nerespectarea de c�tre p�r�i a obliga�iilor preväzute în prezentul contract dã dreptul p�r�ii 
lezate s� considere contractul reziliat de plin drept f�r� nicio alt� formalitate �i färä nicio alt� 
procedur� judiciar� sau extrajudiciar�. Prezentul pact comisoriu de grad IV î_i produce
efectele de la data scaden�ei obliga�iilor neefectuate. 

Art. 12. Notific�ri 
12.1 Orice notificare în leg�ur� cu prezentul Contract va fi facut� în scris în limba românä, �i va fi 
transmis� prin curier, scrisoare recomandata cu confimare de primire sau fax cu confirmare de 
primire la adresele din preambul sau la sediul oficial al Pär�ilor.

Art. 13. Legea aplicabil� _i solu�ionarea litigiilor 
13.1. Legea aplicabil� prezentului Contract este legea român�. Orice litigiu decurgând din sau în 
legatur� cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, modificarea, executarea 
ori desfiint�area acestuia, va fi solu�ionat de c�tre Pär�i mai întâi pe cale amiabil�, iar în caz de 
neajungere la o solu�ie pe cale amiabil�, acesta va fi supus instantelor judecatoresti competente. 
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Art.14. Dispozi�ii finale
14.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract nu este admisibilá decât cu acordul ambelor P�r�i, 
exprimat in form� seris� într-un act adi�ional. 
14.2. Prezentul Contract se completeaz� cu dispozitile legii romäne in vigoare, cu privire la situa�ile 
pe care nu le reglementeaz� în mod expres. Nulitatea uneia din clauzele Contractului nu atrage

nulitatea intregului Contract, cu exceptia situa�iei când acca clauz� este considerat� ca fiind 
substan�ial�. 
14.3. Prezentul Contract a fost semnat la Bucure_ti, ast�zi, d5.t.an dou� cxemplare originale, 
in limba român�, cuprinzând o singur� anex�, fiecare Parte atestáând c� se aflä în posesia a câte unui 
act original. 

Prestator, Achizitor, 
S.C. ASC SYSTEMS COM S.R.L Centrul de Proiecte

Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUS 

ADMINISTRATQR 

sYSTEMS 
AlexanETpYRa , 

SC COM 
DIRECTOR 

Florin Diaconescu 

S.R L. AESTI -
Avizat,

.. PROEL DIRECTOR AHJUNCT
Ruxandra Simfon */ 

MANIA

SEF SERviCIU PROIECTE 

AlinaPurcaru 

Avizat,
SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTLC SI EDUCATIONAL 
NicoletaHnac 

CONSIIER JURIDIC 
Aina Teodoresc 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe 

TURA 

GOMER 



Anexa 1 la contract 

Servicii de organizare de targuri si expozitii 
PIATA STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII BUROPENE 2018 

LOCATIA: Parcul Cismigiu proiect PIATA STATELOR MEMBRE 2018 

EVENIMENT:05 mai 2018 demontare incepand cu ora 20:00 

MONTARE : 03 mai - 04 mai 2018, ora 10:00 

Nr Articol
1 Echipament scena Buc. Chirie/zi Total RON 

AARLSIIZX ALELAIZaNARIE CEVAMCLDSPL staging 
Full convered stage FD44 8 m| 1 x 6 mx 7m 

2 cross cable 
3 controle Hoist 
4 ELECTRIC CHAIN HOIST 

Podium nivtec 2mxim x 0,3m 
5 |0,4 m 0,6m 1m-14m 

Total echipament lumini si 

scena/zi ( RON, ex TVA) 

4650 
18.6 

116.25
2.32.5 

18600 

116.25 
930 

24 
3348 

22,994.25 RON 
Nr Articol
2 Echipament sunet 

speacker cabinets
Martin Audio W8LM LineArray 1 Cabinet 

2 Martin Audio W8LM GRID 
MARTIN Subwoofer WLXGS,

3 WMX, WS218X
LAB.GRUPPEN Amprack

4 LM/LC/Sub 
Mixing consoles 

5 YAMAHA M7 CL 
Multicore 75m & StageBox 

6 40/8 ch-KLOTZ
stage monitor 

Martin LE1500 stage monitorLAB.GRUPPEN Amprack
LE1500 
micro's & accessories 
Rack 3x ULX BETA 58 

Buc. Chirie/zi Total RON 

162.75 
139.5

1953 
279 

186 744 

232.5 465 

1278.75 1278.75 
232.5 

162.75 

232.5 

wireless
10 Rack 2 X QLXD BETA 58 418.5 

279 
418.5
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wireless
Rack 4 X QLXD BETA 58 

11 wireless
Mirophones set(Shure, AKG, 

12 Senheisser,etc) 
13 CDJ 800 
14 Cables/stands set 

15 Power distro system 380 
Total echipament sunet/zi 

(RON, ex TVA) 

558 

348.75 
232.5 

348.75
232.5 
348.75348.75

348.75 348.75

6,4.17.00 RON 

Nr Articol Buc. Chirie/zi Total RON 
3Echipament video 

LED 
| SMD Outdoor P6.66 640 mm 
X 640 mm 

2 5120 mmx 3200 mm 
3Regie video

40 209.25 8370 

2325 2325 
Total echipament Video 

Day (RON, ex TVA) 30,695.00 RON 

Nr Articol Buc. 
LLighting/sound technician 
2 electrician 
3 |Lighting/sound operator 
4 rigger
5 helper

Chirie/zi 
325.5 
418.5 
697.5

Total RON 
1953 
418.5
697.5 
1116 
697.5 

558 

232.5

Nr Articol 
Transportation IVECO 5t (per 
|km) 
Transportation 7,5t (per km)_ 
Transportation tehnician (per 

Buc. Chirie/zi Total RON 
302.25 

465 
302.25

930 
3 km) 95.79 191.58 

Subrentals production 
L1 power generators 140 kw 

Buc Chirie/zi 
930 

Total RON 
930 

Echipament Val. Chirielzi TOTAL RON 
22,994.2
5RON 
6,417.00
RON 

10,695.0 

ORON 

1STAGING Equipment 1.00RON 22,994.25RON 

2 SOUND Equipment 1.00RON 6,417.00RON 
3 VIDEO Equipment 

Total Echipament ( RON, 
Exclus TVA) 

1.00RON 10,695.00RON

40,106.25RON
DISCOUNT 50 % -20,053.13RON

Total Echipament cu 

1 DISCOUNT Daily rent 20,053.13 RON 
4,882.50

LRON 
1,423.83
RON 

930.00R

2 CREW ight& sound 3.00RON 14,647.50 RON 

3 TRANSPORT 
4 Subrentals production 

2,847.66RON 
930.00RON 

2.00RON 
1.00RON 



ON 

Total Final / Event (RON, 
ExclusTVA) 
Total Final ( RON, 
Inclusiv TVA) 

38,478.00 RON 

45,788.82 RON 

*Nota: Oferta depusa face parte integranta din Contract. 

Prestator, 
Achizitor, 
Centrul de Proiecte 

S.C. ASC SYSTEMS COM S.R.L.Educationale si Sportive Bucuresti-
PROEDUS 

ADMINISTRATOR
DIRECTOR
Florin Diaconescu

AlexandruoaAE4

Sc SYST TEMS COM S.R.L ESTI 
Avizat, 
DIRECTOR-ADJUNCT 
Ruxandra Simion ROFpU OMANIA

TOMAN 

SEF SERVIcÍy PROIECTE
Alina/yfcaru 

Alinat, 
SEF BIROU CULTURAL, 

ARTISTICSI EDUCATIONAL 
Nicolea CWr 

Afita, 
CONSILER JURIDIC 
Aljna Teodorestu 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Hamadi Hebe 
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