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Contract de prestari servicii 

nr.  data 

In temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a Tncheiat prezentul 
contract de prestare servicii de proiectare, 'intre: 

1. Partile contrcatante:

CAMINUL PENTRU PERSOANE V ARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

,,ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL", cu sediul in Bucuresti  str Maximilian Popper, 
nr.17, sector 3,CUI 28831450, Cont IBAN  , Trezoreria 
sectorului 3 , reprezentata legal prin Cerasela Maria MACIUCA in calitate de DIRECTOR, 
denumita in continuare BENEFICIAR 

�i 
URBAN SECURITY S.R.L., cu sediul in 

  , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. , avand cod fiscal 
si cont de trezorerie nr. , deschis la 

reprezentata prin Director .......................  'in calitate de PRESTATOR, au 
convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii. 

2. Obiectul �i preful contractului
2.1. - Prestatorul se obliga sa presteze "Servicii de mentenanta sistem alertare si avertizare

incendiu" 'in perioada/perioadele convenite �i 'in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
2.2. - Prestatorul se obliga sa presteze verificare sistem alertare si avertizare incendiu pentru
echipamentele din dotarea Beneficiarului, precum si piese de schimb, subansamble functionale
si materiale consumabile necesare functionarii la parametrii proiectati, conform conditiilor
stipulate in prezentul contract, CPV-51700000-9- Sisteme alarme incendiu.
2.3. - Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru 'indeplinirea

contractului de "Servicii de mentenanta sistem alertare si avertizare incendiu".

2.4. - Pretul convenit pentru 'indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate,
platibil prestatorului de catre beneficiar este de 2 500/luna/fara TVA si se mentine ferm pe

toata durata de derulare a contractului.
2.5.- Valoarea estimata a contractului, pentru perioada de 7 luni este de 17500 lei fara TVA

2.6 .. - Factura reprezentand contravaloarea acestor servicii va fi emisa pana 'in data de 5 a
fiecarei luni pentru tuna anterioara, astfel 'incat plata sa se poata efectua integral 'in 30 de zile
din acel moment 'in contul prestatorului.
3. Durata contractului

3.1 -Prezentul contract intra in vigoare la data 01.06.2021 si este valabil pana la data de
31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor.

4. Documentele contractului
4.1 - Documentele anexate contractului sunt: 

a) autorizatie C.N.S.1.P.C.;
c) ofertafinanciara;
d)documentafia S.1 C.A.P.

5. Obligafiile principale ale prestatorului
5.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in 
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate. 







.. 

14.1 - Beneficarul �i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice ne'intelegere sau disputa care se poate ivi 'intre ei 1n cadrul sau 1n 
legatura cu indeplinirea contractului. 
14.2 - Procesele �i cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor 
privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a 
contractului de prestari servicii se solutioneazii de instanta competenta de la sediul 
beneficiarului. 

15. Comunicari
15.1 -( l) Orice comunicare 'intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sii fie transmisii 'in scris, orice altii formii de 'intelegere verbala nu este luata 'in considerare.

(2) Orice document scris trebuie 7nregistrat atat in momentul transmiterii, cat �i 'in
momentul primirii. 
15.2 - Comunicarile 111tre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii 'in scris a primirii comunicarii. 
16.Legea aplicabila contractului

Partile au 111teles sii 111cheie prezentul contract 111 2 (douii) exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte. 
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