
CONTRACT DE 1,�IZA,ID: SE,RVICII 
NR f. .  din 

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1 TOP TOTAL COM SERVICE S.R.L., cu sediul social  

 inre istrata la Oficiul Registrului Comertului 

Bucure�ti, sub nr. , CUI , avand contul nr  

, reprezentata de ....................., avind functia de 
Director General , in calitate de prestator, pe de o parte,

si 
1.2 CAMINUL PENTRU PERSOANE V ARSTNICE AL MUNICIPIULUI 

BUCURESTI ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL cu sediul in Bucuresti  Str. Maximilian
Popper, nr.17, sector3, Cod Fiscal28831450, Cont nr , deschis 
la Trezoreria sectorului 3, reprezentat prin dna Director Cerasela Maria MACIUCA, denumit in 
continuare Beneficiar, 

a intervenit prezentul contract de furnizare servicii de supraveghere RSVTI, pentru :
I). ascensor persoane, 1000kg, 6 statii; 

2. ascensor persoane 450 kg/5 statii, situat in imobilul din Str Maximilian Popper, Nr.17, Sector
3, Bucuresti.

OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Prestatorul va asigura beneficiarului/clientului urmatoarele servicii: 

- servicii de supraveghere �i verificare tehnica numai pentru instalatiile de ridicat din
domeniul ISCIR prin personal autorizat �i care poarta denumirea de operatori responsabili cu 

supravegherea �i verificarea tehnica a instalatiilor, denumiti in continuare RSVTI. 
- consultanta pentru intocmire documentatii in domeniile: ISCIR - cod CAEN 2822,

Sistemul de Management al Calitatii, Sistemul de management de Mediu �i Sistemul de

Management al Securitatii �i Sanatatii in Munca ( daca este cazul ).
2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de prestator, la

capacitatea si eficienta maxima timp de una ora pe fiecare zi lucratoare.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pana la data de 31.12.2021 incepand de la data de
01.06.2021

IV. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
4.1. Pretul lunar al serviciilor prestate si al lucrarilor efectuate pentru 2 ascensoare este

150 lei+TVA, (2 ascensoare x 75 lei+TVA).
4.2.Valoarea totala a serviciilor prestate pentru 2 ascensoare este de1050 lei+TVA.
4.2. Plata pretului se va efectua pe baza facturii emisa de prestator la sfarsitul fiecarei
luni.
4.3. Partile au convenit ca beneficiarul/clientul sa ramburseze prestatorului cheltuielile
pe care acesta le face in numele sau, daca acesta a fost, in prealabil, de acord cu plata tor.

4.4. Decontarea cheltuielilor facute in numele beneficiarului se face pe baza de decont
insotit de acte justificative legate.









.. 

CAMINUL PENTRU PERSOANE V ARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL 

Sediul social: Bucuresti,Str. Maximilian Popper, nr.17, sector3, 

Cod Fiscal28831450, 

Cont IBAN RO07TREZ70350 I 0XXX0 I 4055, deschis la Trezoreria sectorului 3, 

EVIDENTA CENTRALIZATA 

PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE OPERATOR RSVTI 

Nr Adresa locatiei cu echipamentele unde isi 

Obs. 
crt desfasoara activitatea operatorul RSVTI 

1. Bucuresti, sector ,3
Str. Maximilian Popper, nr.17 

TOP TOTAL COM SERVICE SRL 
V ARSTNICE AL MUNICIPIULUI 

BUCURESTI ACAD. NICOLA£ CAJAL 

,'- (" •l�'-

Dire of General':,,_ . 

Intervalul de timp 

9,00-10,00 

Avizat achizitii publice, 


