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Contract de prestari servicii

In temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul
contract de prestare servicii, intre:
Caminul Pentru Persoane Varstnice Al Municipiului Bucuresti ,,Nicolae Cajal"
Cod fiscal: 28831450 Adresa: Str. Maximilian Popper, nr. 17, sector 3, cont (trezorerie,
deschis la Trezorerie Sector 3 reprezentata prin
banca)
Cerasela Maria MACIUCA -director in calitate de achizitor, pe de o parte
�l

SAG Services Provider S.R.L.

:

.

Conturi :
reprezentata pri....................... functia Director Comercial, in calitate de
prestator,
pe de alta parte.
Art.2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract �i toate anexele sale;
b. achizitor �i prestator - paqile 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. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, piesele de schimb �i orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract �i pe care prestatorul are obligatia de a le fumiza in legatura
cu serviciile prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul paqilor, 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;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Art.3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural �i viceversa, acolo uncle acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Art.23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guvemeaza contractul este limba romana.
Art.24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare dintre pfu'ti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat �i in momentul
pnmm1.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24.3.Toate notificarile pentru a fi opozabile fata de terti vor fi :facute in scris
'

Art.25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
25.2 Acest contract exprima acordul deplin al pfu'tilor contractante, cu pnvire la obiectul �i
cauzele formulate in textul sau; prezentul contract se completeaza cu reglementarile legale in
, v1goare.
25.3 Fiecare persoana care semneaza acest contract in numele uneia din pfu'ti, declara �i
garanteaza ca a fost pe deplin imputemicita sa semneze acest act �i ca au fost intreprinse toate
masurile necesare pentru a autoriza semnarea prezentului contract

,

Partile au inteles sa incheie la sediul achizitorului, astazi, 03 06 2019 prezentul contract in
, doua exemplare originale, cate unul pent fiecare parte. Prin semnatura partile atesta ca se afla
, in posesia unui exemplar.
Prestator,
SAG Services Provider S.R.L
prin Director Come

Avizat co

'

�

bilita{e,

Avizat legalitate,

