CONTRACT DE PRESTARI SERV]�II
DATA
NR .

1. In temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a 'incheiat
prezentul contract de prestare servicii, intre:
l .Partile contractante:
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE 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 Director Cerasela Maria MACIUCA, in calitate de BENEFICIAR, pe
de o parte,
si
STERICYCLE ROMANIA SRL cu sediul in
, tel
,
/ fax:
, inre istrata la Re istrul
Comertului sub nr.
, Cod Unic de nre istrare
cont nr.
, reprezentata prin di ........................ in calitate de Director General, denumit in
continuare ,,Prestatorul"
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - 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 - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri, cuprinse in
anexa / anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura
cu serviciile prestate conform contractului;
f. 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 dintre parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permisde context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1.Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de colectare, transport, procesare, neutralizare
si eliminare finala a deseurilor medicale, cod CPV 90524400-0, in conformitate cu OMS
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16.4 Beneficiarul intelege si accepta ca articolele textile puse la dispozitia sa de catre prestator pot
fi spalate, curatate si intretinute doar de catre prestator sau de catre o spalatorie numita de
prestator, fara a modifica preturile convenite si stipulate la art. 5.1.
16.5 Beneficiarul, fara acordul prestatorului, nu are dreptul de a instraina articolele textile unui tert
(partial sau total, ocazional sau permanent) sau de a permite folosirea acestora de catre un tert.
17.Confidentialitate
17.1 Prestatorul va trata 'in regim de stricta confidentialitate �i va folosi exclusiv 'in interesul
Beneficiarului toate lnformatiile Confidentiale referitoare la acesta, fara limita de durata, indiferent
daca informatiile i-au fost furnizate de catre Beneficiar, sau au fost obtinute 'in orice alt mod 'in
intervalul derularii Contractului.
18. Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
19. Comunicari
19.1 Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
19.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul trasmiterii, cat si in momentul
primirii.
19.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
20. Legea aplicabila contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie prezentul contract in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte
semnatara.
BENEF
CAMINULPE
AL MUNIC"fp.�,r
,,ACADEMI

PRESTATOR,
STERICYCLE ROMANIA S.R.L.

Director General,

AVIZAT PENTRU LEGALITA
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