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CAMINUL PENTRU PERSOANE V,\RSTNICE 
' AL MUNICIPIULUI P.UCURE$TI 

1.c.:.ca1IClf1N "NIC AJAL" 

�  Nr • ......  .............. . 

Zi��  Luna ....  ..... Anu . 

Contract privind serviciile in domeniul sanatatii si 

securitatii in munca precum 
si a situatiilor de urgenta 

In temeiul Legii nr. 98/20 I 6 privind achizitiile publice si a Hotararii nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achizitie publice/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat 
prezentul acord cadru de furnizare servicii intre: 

Parti contractante 
Caminul Pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti ,,Nicolae Cajal" 

Cod fiscal: 28831450, Adresa: Str. Maximilian Popper, nr. 17, sector 3, cont (trezorerie, banca) 
deschis la Trezorerie Sector 3 reprezentata prin Cerasela 

Maria MACIUCA -director , in calitate de beneficiar, pe de o parte 
SI 

Prestatorul 

S.C. X-TREME ADVANCE CONSULT SRL, cu sediul social 

, tel/fax:  numar de 

inmatriculare  , cod fiscal  ,  

 , reprezentata prin , avand functia 
administrator in calitate de prestator, pe de alta parte. 

1. Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor ft interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
b. achizitor si prestator- partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii-activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. 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
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic in acest contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si
propunerea tehnica. In cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnica si cea
financiara acceptate de catre achizitor si pe baza carora a avut Joe atribuirea acestui contract;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

2. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 









20.1.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. 

20.2. Daca, dupa 15 zile calendaristice de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si 
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca 
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala se afla sediul 
achizitorului. 

21.Limba care guverneaza contractul
21. l .Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22.Comunicari
22.1.Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris. 
22.2.Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 

primirii. 
22.3.La orice comunicare intre parti care se realizeaza in scris(posta, fax,e-mail) trebuie sa 

existe confirmarea de primire a comunicarii. 

23.Legea aplicabila contractului

23. I Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.

24. Dispozitii finale

24.1. Prezentul ntract a fost incheiat in 2( doua) exemplare originale, din care un exemplar
pentru prestator si u exemplar pentru achizitor, cu aceeasi valoare juridica. 

AL 

Avizat le alitate, 

5 

Pre 
X-TREME ADVAN


