in temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul
contract de prestare servicii, intre:
Capitolul I. P ARTILE 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

SC LPV SERVICE CONSULT SRL, cu sediul social in
, tel:
fax:
e-mail:
fiind inre istrata la Oficiul Registrului Comer ului de pe langa
Tribunalul Bucure�ti sub nr.
�i avand Cod Unic:
, Cod IBAN:
,
reprezentat
prin .................., cu functia de Director General, numita in continuare "LPV SERVICE
CONSULT", in calitate de Prestator
Capitolul II. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de servicii de supraveghere tehnica a
instalatiilor din domeniul ISCIR ale" Beneficiarului", prezentate in Anexa 1 - Definire
servicii. Acestea au fost stabilite exlusiv in baza optiunilor Beneficiarului, a informatiilor
furnizate de acesta si in conformitate cu cerintele standardelor de referinta si a cerintelor
legale sau/si de reglementare aplicabile.
(2) Tipul serviciilor si conditiile generale in care acestea sunt oferite de catre prestrator sunt

Tipul serviciului (de) prestart

Perioada

Servicii RSVTI conform Anexei 1

0l.05.2021-31.12.2021

detaliate in cuprinsul prezentului Contract �i in Anexa 1, �i vor fi :
(3) in toate cazurile, LPV SERVICE CONSULT va presta exclusiv serviciile pentru care
Beneficiarul a optat in conditiile prevazute la Cap.II, alin (2) din prezentul Contract �i numai
pentru echipamentele expres prevazute in Capitolul 5. Modificarea obiectului prezentului
contract se poate realiza numai prin acordul scris al partilor contractante exprimat sub forma unui
act aditional la prezentul contract.
Capitolul III. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Intrarea in vigoare �i durata contractului
(1) Prezentul contract intra in vigoare la data de 01.05.2020 �i are o perioada de valabilitate
de 8 luni, cu posibilitate de prelungire pana la aprobarea bugetului pe anul 2022. Efectele
juridice ale prezentului contract se prelungesc in mod automat pentru o perioada similara,
fara nicio alta formalitate prealabila, in cazul in care niciuna dintre parfi nu i�i manifesta
1

Capitolul XII. SOLUTIONAREA DISPUTELOR
( 1 )In cazul unei dispute intre parti cu privire la interpretarea, incheierea, executarea sau incetarea
prezentului Contract sau nascute in al mod din prezentul document, paqile vor depune toate
diligentele in scopul solutionarii amiabile a disputei, iar in caz contrar, aceasta va fi dedusa spre
solutionare instantelor judecatore�ti competente de la sediul LPV SERVICE CONSULT, cu
aplicarea legii materiale �i procesuale romane.
Capitolul XIII. CLAUZE FINALE
(1 )In cazul in care oricare prevedere a prezentului Contract, sau orice prevedere ce va fi
incorporata in acest Contract in viitor, este sau va deveni nula, anulabila sau inaplicabila,
validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi afectate.
Prevederea nula, anulabila sau inaplicabila va fi considerata inlocuita de o prevedere
adecvata �i echitabila care, in masura permisa in mod legal, se apropie cat mai mult de
intentia �i scopul prevederii nule, anulabile sau inaplicabile.
(2)Toate informatiile tehnice, comerciale �i alte informatii obtinute de parti, una de la
cealalta, in legatura cu executarea prezentului contract vor fi considerate confidentiale �i nu
pot fi dezvaluite tertilor.
(3)Prezentul Contract constituie intelegerea integrala a partilor cu privire la obiectul acestuia
�i va inlocui toate comunicarile �i negocierile anterioare ale partilor cu privire la acesta,
indiferent de forma respectivelor comunicari �i negocieri.
(4)Fiecare parte i�i exprima consimtamantul liber �i form privind incheierea prezentului
Contract, cu intentia de a-�i asuma toate drepturile �i obligatiile prevazute de acesta �i de a
executa in mod corespunzator prevederile acestuia.
Acest Contract s-a incheiat la data de ............................in doua exernplare originale cu
valoare juridica egala, fiecare parte atestand faptul ca un exemplar original al acestui
document i-a fost inmanat.
Anexa face parte integranta din Contract, are aceea�i valoare juridica cu acesta, orice i calcare a
prevederilor din Anexa echivalan cu o incalcarea a Contractului, in integr it
sa.
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