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CONTRACT DE PREST ARI SERVICII 
NR . .. !.~Q .... DIN DATA }.qJ}.'t.~~~-

1. Partile contractante 

In temeiul Legii 98/2016, privind achizitiile publice, prin Hotararea Nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publici:i/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat 
prezentul contract de servicii, intre : 

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ~I MUSICAL ,ION DACIAN", cu sediul in localitatea 
Bucure~ti, Bid. Mihail Kogalniceanu m. 70-72, sector 5, cant IBAN R032TREZ23G670304200130X 
deschis la Trezoreria Sect. 5, CIF m. 4340099, reprezentat~ prin D-na Bianca Ionescu Ballo- Director 
General, D-na Viorica Dragnea - Contabil $ef, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

§i 

SC HMI SECURITY SOLUTIONS SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Troscotului, m. 9-11, sector 
3, Teljfax 0721.216.580/ 0747.216.580, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub m. 
J40/10294/2015, avand CUI RO 34912133, reprezentata de dl. Vasiloiu Marius- Director Tehnic, in 
calitate de PRESTATOR, pede alt~ parte. 

2. Definitii 
2.1 -In prezentul contract urm~torii termeni vor fi interpretap astfel: 
a) contract- prezentul contract ~i toate anexele sale; 
b) Achizitor ~i Presta tor- p~rple contractante, a~a cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul pl~tibil prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integraM ~i corespunz~toare a tuturor obligapilor asumate prin contract; 
d) servicii- activit~p a c~ror prestare face obiect al contractului; 
e) forta majora - reprezint~ o imprejurare de origine extern~, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibil~ ~i inevitabil~, care se afl~ in afara controlului oric~rei p~rp, care nu se datoreaz~ gre~elii 
sau vinei acestora, ~i care face imposibil~ executarea ~i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: r~zboaie, revolupi, incendii, inundapi sau orice alte catastrofe 
naturale, restricpi ap~rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv~, ci 
enunpativ~. Nu este considerat fort~ major~ un eveniment asemenea celor de mai sus care, f~r~ a crea 
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligapilor uneia din p~rp; 
f) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1- 1n prezentul contract, cu exceppa unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular v'1r include 
forma de olural si vice versa. acolo unde acest lucru este oermis de context. /\ 
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3.2- Termenul"zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica 
in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul ~i pretul contractului 
4.1.- Prestatorul se obliga sa presteze servicii de reparare ~ide intrelinere a echipamentului de stingere 
a incendiilor, din sediul Str. Octavian Goga, m. 1, Sect. 3, Bucure~ti conform Cod CPV 50413200-5, 
pentru: 

a) Statia de pompe incendiu; 
b) Hidranti interiori; 
c) Hidranti exteriori; 
d) Instalapa de prinklere ~i drencere; 
e) Instalapa de semnalizare ~i alarmare la incendiu; 

4.3.- Pretu_l convenit / estimat pentru indeplinirea contractului, respectiv pretu_l serviciilor prestate, 
platibil prestatorului de catre Achizitor conform art. 8.3, este de 10.500 leifluna exclusiv TV A, pentru 
perioada 10.04. - 10.12.2017. 
4.4.- (1) Pretul total al contractului, exclusiv TV A, este 84.000 Lei ( 10.500 lei/luna* 8luni). 
(2) Pretul total al contractului, inclusiv TV A, este 99.960 Lei (84.000 lei+ 84.000 lei* 19%). 

5. Durata contractului 
5.1- Durata prezentului contract i~i produce efectele in perioada 10.04. -10.12.2017. 

6. Documentele contractului 
6.1.- Documentele contractului sunt: 
- Oferta Prestatorului. 

7. Obligapile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada 
convenita ~i in conformitate cu obligapile asumate. 
7.2.- Prestatorul se obliga sa coopereze permanent cu Achizitorul, intelegand sa respecte ~i sa se 
incadreze in termenele asumate prin prezentul contract, astfel: 

a) sa intocmeasca fi~ele de mentenanta aferente fiecarei luni in care au fost efectuate verificarile 
lunare; 

b) sa asigure o vizita lunara pentru verificari; 
c) sa instruiasca Achizitorul pentru a folosi in siguranta instalapile aflate in mentenanta. 

7.3.- Prestatorul are obligap.a de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul ~i 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ~i in conformitate cu solicitarile Achizitorului. 

8. Obligapile principale ale Achizitorului 
8.1- Achizitorul se obliga sa plateasca pretu_l convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate. 
8.2- Achizitorul se obliga sa asigure accesul personalului Prestatorului la sediile sale, in vederea 
desfa~urarii activitaplor ce fac obiectul prezentului contract. 
8.3- Achizitorul se obliga sa plateasca pretu_l catre prestator pana in data de 4 a lunii urmatoare prestarii 
serviciului, in baza facturii comunicate de Prestator Comunicarea facturii catre Achizitor se va face si 
prin emailla adresa aprovizionare@opereta.ro, fara a exonera prestatorul de obligatia de a transmite 
factura in original in vederea efectuarii plapi. Factura va conline in mod obligatoriu eel putin 
urmatoarele elemente: date de identificare ale furnizorului, cont in Trezorerie, m. si data facturii, 
descrierea servicilor, m. ~i data contractului in baza caruia au fost prestate serviciile, termen de plata, 
datele delegatului ce a transmis factura. 



9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligafiilor 
9.1- In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reu~e~te sa-~i execute la termen, integral sau 
in parte obligap.ile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul 
contractului, ca penalitap., o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% I zi de intarziere din pretul 
contractului raportat la partea neexecutata din contract. 
9.2 - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 15 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligap.a de a plati, ca penalitap., o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,1 %/zi de intaziere din plata neefectuata. Valoarea penalitap.lor nu va depa~i cuantumul debitului 
datorat. 
9.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parp., in mod 
culpabil, pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul parp.i lezate de a considera contractu! 
reziliat de drept ~i de a pretinde plata de daune-interese. Daca prestatorul nu i~i executa obligapile 
asumate in termen de 30 de zile de la notificare, Achizitorul are dreptul sa obtina indeplinirea serviciilor 
de la un tert. 
9.4- Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu!, printr-o notificare scrisa adresata 
prestatorului, fara nici o compensap.e, daca acesta din urma este declarat in stare de £aliment, cu 
condip.a ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acp.une 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. 

Clauze specifice 

10. Alte responsabilitati ale prestatorului 
10.1.- Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamap.i ~i acp.uni in justip.e, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalap.ile sau 
utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile prestate, ~i 
ii) daune-interese, costuri, taxe ~i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepp.a situap.ei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea solicitarilor scrise ale Achizitorului. 

11. Alte responsabilitap ale Achizitorului 
11.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozip.a prestatorului orice facilitap. ~i/ sau informap.i pe care 
acesta le-a cerut ~i pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului. 

12. Recepfie !Ji verificari 
12.1- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea Oferta Prestatorului. 
12.2- Verificarile vor fi efectuate de catre Achizitor prin reprezentanp.i sai imputernicip., in conformitate 
cu prevederile din prezentul contract. 
12.3 - (1) Odata cu facturile transmise catre Achizitor, Prestatorul va intocmi un raport de activitate 
pentru care sa ateste serviciile executate conform cerintelor prevazute In contract. In cazul in care 
Achizitorul formuleaza o notificare prin care solicita clarificari cu privire la serviciile realizate, partile 
vor solutiona diferendul cu privire la diferente in decurs de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la 
data primirii de catre Prestator a notificarii. 
(2) In cazul in care se dovede~te ca suma in discutie este datorata de Achizitor conform contractului, 
Achizitorul va achita respectiva suma catre Prestator in decurs de 30 (treizeci) zile lucratoare de la data 
solutionarii diferendului, pe baza facturii emise de Prestator ~i acceptate de Achizitor. 
(3) In cazul in care, dupa expirarea termenului de 30 zile, partile raman in diferend cu privire la 
cuantumul sumei datorate in urma receptiei, Achizitorul va plati prestatorului de indata suma 
necontestata, conform facturii refacute conform acestei sume de catre Prestator, urmand ca pentru 
restul de suma partile sa se adreseze organelor judiciare competente. 



Diferendele cu privire la modul de realizare a serviciilor nu vor afecta obligatiile Prestatorului si nu 
indreptatesc Prestatorul sa intarzie sau sa intrerupa serviciile. 

13. 1ncepere, finalizare, intarzieri, sis tare 
13.1 - (1) Prestatorul are obligap.a de a incepe prestarea serviciilor de la data semnarii prezentului 
contract de catre ambele parti. 
(2) In cazul in care Prestatorul sufera intarzieri '§i/ sau suporta costuri suplimentare, datorate in 

exclusivitate Achizitorului, parp.le vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; '§i 
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului. 

13.2- (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parp., termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor. 
(2) In cazul in care: 

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau 
ii) alte circumstante neobi'§nuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea 
contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de 
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci parp.le vor revizui, de comun acord, 
perioada de prestare '§i vor semna un act adip.onal. 

13j .- In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execup.e, orice 
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitap. prestatorului, 
conform art.9.1. 

14. Forta majora 
14.1- Porta majora este constatata de o autoritate competenta. 
14.2 -Porta majora exonereaza parp.le contractante de indeplinirea obligap.ilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta acp.oneaza. 
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acp.une a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parp.lor pana la aparip.a acesteia. 
14.4- Partea contractanta care invoca forta majora are obligap.a 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. 

I 

14.5- Partea contractanta care invoca forta majora are obligap.a de a notifica celeilalte parp. incetarea 
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
14.6- Daca forta majora acp.oneaza sau se estimeaza cava acp.ona o perioada mai mare de 6luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parp. incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna 
din parp. sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

15. Soluponarea 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 solup.oneze 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 contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat '§i in momentul primirii. 
17.2- Comunicarile intre parp. se pot face '§i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condip.a 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 



18. Legea aplicabila contractului 
18.1- Contractu! va fi interpretat conform legilor din Romania. 

19. Cesiunea 
19.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 
fara sa obpna, in prealabil, acordul scris al Achizitorului. 
19.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 

20 incetarea contractului 
20.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara intervenp.a unei instante 
judecatore~ti, in urmatoarele cazuri: 
- prin acordul parp.lor, materializat prin semnarea unui act adiponalla contract; 
- retragerea autorizapei Prestatorului; 
-in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii notificarii prin care parp.i in cauza is-a ad us la cuno~tinta 
de catre partea prejudiciata ca nu ~i-a executat ori i~i executa in mod necorespunzator oricare dintre 
obligap.ile ce-i revin; 
- este declarata in stare de incapacitate de plap. sau a fost declan~ata procedura de lichidare (£aliment) 
inainte de inceperea executarii prezentului contract; 
- la expirarea duratei contractului, daca parp.le nu hotarasc prelungirea acestuia, prin act adip.onalla 
contract. 
20.2Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 
parti, cu eel putin 5 (cinci) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-~i produca efectele. 
20.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligap.ilor deja scadente intre 
parp.le contractante. 
20.4. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea parp.i care in mod culpabil a cauzat 
incetarea contractului. 

Parp.le au inteles sa incheie azi . .J.9. . .P.Y.-.!J:.!P..(f. ... prezentul contract in 3 (trei) exemplare originale, unul 
pentru -Prestator si doua pentru Achizitor. 

ACHIZITOR 

TEATRUL NATIONAL DE OPERETA 
~I MUSICAL ,ION DA 

DIRECTOR GENE 

SEF SERVICIU ACHI ITII PUBLICE SI 
APROVIZIONARE 

Laura Dl.~tra~cu 
(\ ' 

PRESTA TOR 

SC HMI SECURITY SOLUTIONS SRL 

DIRECTOR TEHNIC 
Marius Vasiloiu 


