I. PREAMBUL
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, a Hotararii 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 s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii
intre:
Caminul Pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti ,,Nicolae Cajal"
Cod fiscal: 28831450
Adresa: Str. Maximilian Popper, nr. 17, sector 3, cont
deschis la Trezorerie Sector 3 reprezentata prin Cerasela Maria
MACIUCA -director , in calitate de Beneficiar, pe de o parte
si,
NDGG OFFICE CONSULTING SRL. cu sediul social in

Cod
de inre istrare fiscala:
Numar de inmatriculare la Re istrul Comertului
cont
IBAN:
, reprezentata prin administrator
, in calitate de Prestator, pe de alta parte
DEFINITII
in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract �i toate Anexele sale;
b. achizitor �i prestator- partile contractante, a�a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre�elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului �i care face imposibila executarea
�i, 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;
e. oferta - actul juridic prin care operatorul economic i�i manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in acest contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara �i propunerea
tehnica. in cazul prezentului contract, oferta va desemna propunerea tehnica �i cea financiara acceptate
de catre achizitor �i pe baza carora a avut Joe atribuirea acestui contract;

19 .Legea aplicabila contractului
19.1 Contractul va fi interpretat conform legislatiei din Romania.
20. Dispozitii finale
20.1. Prezentul contract a fost incheiat astazi ,,,,,,,,,,,,,,, in 2 (doua) exemplare originale, din care un
exemplar pentru prestator si un exemplar pentru achizitor, cu aceeasi valoare juridica.

ACHIZITOR
CAMINUL PENTRU PERSOANE

PRESTA TOR,

NDGG OFFICE CONSUL TING SRL
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE
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