
CONTRACT DE PRESTARI SERYICII

Nr. . 1..02.X 

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale HG nr. 395/2016 privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la auribuirea coniractului de 

achizitie publica/acordhului-cadru din Legea r. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat 

prezentul contract de prestari servici, intre: 

Centrul de Proiecte si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. Independentei nr. 2 sect 6. 

Bucure_ti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director - Florin Diaconescu, având calitatea de 

achizitor, pe de o pate, �i 

S.C. SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA S.R.L.-IN INSOLVENTA, cu sediul în Calea Piscului 

nr. 10, sector 4, Bucure_ti, J40/23113/2007, cod unic de înregistrare 22893895, cont IBAN: RO 

42BTRLRONCRTOOH3559603, deschis la Banca Transilvania _i RO61TREZ7005069XXX010416, 
Trezoreria Municipiului Bucure_ti, reprezentat� legal prin Administrator Special Mursez Magdalena _�i 

Administrator Judiciar Balcan Liviu, in calitate de prestator, pe de alta parte. 

2.Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

b. contract reprezinta prezentul contract si toate documentele si anexele identificate ca parti 
componente ale contractului 

c. CPV-nomenclatorul de referin�� în domeniul achizi�iilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) 
nr. 2.195/2002 al Parlamentului European _i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind
Vocabularul comun privind achizi�iile publice (CPV); 

d. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 

e. servicii - activitati a caror prestare formeaza obiectul contractului; 
f. sistemul electronic de achizi�ii publice, denumit în continuare SEAP - desemneaz� sistemul 

informatic de utilitate public�, accesibil prin internet la o adres� dedicat�, utilizat în scopul aplic�rii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire _i în scopul public�rii anun�urilor la nivel
na�ional; 

g. mijloace electronice modalitatea de initiere, desfasurare si atribuire a achizitiei, ce formeazaobiectul prezentului contract, in cadrul Catalogului electronic de servicii, produse si lucrari disponibil in cadrul platformei SEAP. 
h. scris(ä) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus _i comunicat ulterior, inclusiv informa�ii transmise _i stocate prin mijloace electronice; i. 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: 

a 

razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmareunei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta 
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majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibiltate 
ae exeeu, 

face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti, 

j. zi-zi calendaristica; an - 365 de zile.

tat 

Clauze obligatorii 

.1. Obiectul prezentului contract îl reprezint� prestarea de servicii de c�tre prestator in favoarca 

achizitorului _i anume asigurarea serviciilor de asistent� medical� la evenimentul ,Targul Oierta 

Educationala 2018" în perioada 15-18 mai 2018, interval orar 10:00-18:00, loca�ie Bucure�ti, Parcul 

Tineretului, intrarea Gheorghe Sincai, conform achizitiei realizate in cadrul Catalogului Electronic 

SICAP, Cod CPV5143000-3 - Servicii de ambulanta (Rev.2), Cod unic: DA20262730. 

3.2. Prestatorul împreun� cu achizitorul stabilesc num�rul de echipaje conform estim�rilor comunicate 

de achizitor. 

3. Obiectul contractului 

3.3. Pentru fiecare proiect în parte achizitorul va trimite c�tre prestator o comand� scris�, în care se va 

preciza denumirea proiectului, datele de desf�_urare _i serviciile necesare proiectului respectiv. 

4. Pretul contractului 
4.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 13( 

lei/ora fara TVA, conform anexa 1 la contract. 

4.2. Valoarea totala a contractului este de 4.160,00 lei fara TVA. Astfel pretul total al contractului este 

determinat pe baza urmatorului calcul 32 ore x 130 lei/ora = 4.160,00 lei fara TVA. 

5. Durata contractului. Termene de executie 

5.1. Durata acestui contract este cuprinsa intre data 15 mai si 18 mai 2018, sub conditia indeplinirii 

obligatiilor asumate de catre partile contractante. 

5.2. Executarea prezentului contract este cuprinsa intre data de 15 mai si 18 mai 2018. 

6. Plata. Modalitati de plata 

6.1. Plata va fi efectuata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale de catre Prestator. 

6.2. In cazul in care oricare din urmatoarele evenimente intervine si persista, Achizitorul poate suspenda, 

total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei 

notifcari scrise adresate Prestatorului: 

i) Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile sau isi indeplineste obligatiile in mod necorespunzator 

executarea Contractului de Servicii; 

ii) Orice alta imprejurare pentru care Prestatorul raspunde in baza Contractului de Servici si care 

interfereaza cu finalizarea cu succes a lucrarilor/ activitatilor desfasurate de catre Achizitor; 

7. Obligatiile Prestatorului 

7.1. in baza prezentului contract PRESTATORUL va avea urm�toarele obliga�: 
7.1.1. S� asigure achizitorului executarea în condi�ii de calitate �i profesionalism a servicilor medicale 

contractate pentru proiectul,Targul Oferta Educationala"; 
7.1.2. Sã ofere servicile de asistenta medical� colectiv� cu personal calificat (medic sau asistent) in 

acordarea de prim ajutor calificat pe toat� perioada desf�_ur�rii proiectelor comandate; 

7.1.3. Sá colaboreze cu autoritä�ile participante la evenimente _i cu persoanele autorizate în vederea 

îndeplinirii obiectului prezentului contract; 
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.14. Så supravegheze zonele de desf�_urare a proiectelor pentru a depista persoanele care au nevoie 

de asistenta medical�; 
7.1.5. S� evacueze victimele din caz de incendiu în conditii de siguran�� pentru victime �i pentru 

salvatori; 
7.1.6. S� monitorizeze _i stabilizeze victimele pân� când acestea: 

7.1.6.1. pot p�r�si punctul de prim ajutor;
refuz� s� mai r�mân� în punctul de prim ajutor;

sunt predate altor organe competente (ambulan��/spital). 
7.1.6.2. 

7.1.6.3. 
7.1.7. S� anun�e în punctul de comand� despre starea victimelor _i num�rul acestora; 

7.1.8. S� respecte confiden�ialitatea actului medical; 

7.1.9. Prestatorul va pune la dispozi�ia achizitorului ambulan�e de prim ajutor calificat, conform 

solicit�rilor achizitorului; 

8. Obligatiile Achizitorului 

8.1 Achizitorul se obliga sa plateasca integral sumele convenite prestatorului, in termen de 30 de zile de 

la comunicarea facturii catre Achizitor pe baza raportului de activitate acceptat de catre Achizitor. 

8.2 Achizitorul se obliga sa furnizeze Prestatorului informatiile necesare pentru indeplinirea 

contractului. 

8.3 Achizitorul are dreptul de a prelungi durata prezentului contract in conformitate cu prevederile legale 

aplicabile. 

8.4 Orice modificarea intevenita privind prezentul cadru contratual va fi concretizata prin semnarea unui 

act aditional de catre partile contractante. 

8.5. Achizitorul se obliga s ofere spa�iu de desf�_urare/instalare a punctului de prim ajutor medical 

(dac� este cazul), precum �i acces în zonele de evacuare din _i în loca�ia de desf�_urare a activit��ii; 

8.6 Achizitorul se oblig� s� asigure prestatorului acces nelimitat în zona evenimentului �i acces special 

în zonele restric�ionate la solicitarea prestatorului;

8.7. Achizitorul se obliga s� respecte confiden�ialitatea actului medical _i deciziile luate de reprezentan�ii 

prestatorului; 

8.8 Achizitorul poate anun�a prestatorul cu minim 48 de ore în avans cu privire la modific�ri de ordin 

tehnic referitoare la modific�ri de program sau numärul personalului neces�ari asigur�rii actului 

medical;
8.9. Achizitorul se oblig� s� asigure posibilitatea prestatorului de a se lega la utilitä�i (apa, curent electric, 

etc) pentru o bun� func�ionare a aparaturii _iechipamentelor pe care prestatorul le va asigura în zonele

stabilite de comun acord. 

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatilor 

9.1. In cazul in care Achizitor din motive independente si neimputabile Prestatorului hotareste 

denuntarea unilaterala a contractului, acesta trebuie sa notifice Prestatorului cu 2 saptamani inainte 

aceasta hotarare. De asemenea are obligatia platii la zi a servicilor prestate de catre Prestator. 

9.2. In cazul in care, Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, acesta are obligatia 

de a plati, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea serviciilor, pe zi de 

intarziere, calculata de la expirarea termenului limita prevazut in prezentul contract si pana la prestarea 

efectiva a serviclor. 

9.3. Pentru intarzieri in efectuarea platii, Achizitorul are obligatia de a plati, ca majorari de intarziere, o 

suma echivalenta cu 0, 1% din suma neachitata, pe zi de intarziere, calculata pana la data platii integrale. 
Cuantumul total al majorarilor de intarziere nu poate depasi valoarea asupra carora sunt calculate. 
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.4. Nerespectarea obligatilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabn

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune 

interese. 

10. Litigii 
10.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa referitoare la contract. 

10.2. In lipsa unei solutionari amiabile, orice dispute rezultate din sau in legatura cu executarea, 

incalcarea sau incetarea contractului, vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti 

competente de la sediul Achizitorului. 

11. Forta majora
11.1. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toata 

durata in care aceasta actioneaza. 
11.2. Indeplinirea contractului va fi supendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
11.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat si 
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

11.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna sa poata pretinde celeilalte daune - interese. 

12. Incetarea contractului 

12.1 Contractul inceteaza in urmatoarele conditii: 

La expirarea termenului contractual stabilit; 

De comun acord, prin act aditional intocmit in forma scrisa;

. 

b. 

C. Prin denuntare unilaterala de catre Achizitor in urmatoarele situatii: 

i. in termen de 10 zile de la data primiri notificarii de catre Prestator prin care i s-a adus la 

cunostinta faptul ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre

obligatiile ce-i revin;
ii. fara nicio notificare prealabila adresata Prestatorului, in cazul in care acesta nu mai detine 

calitatea si competenta specifica de indeplinire a obiectului contractului, intra in procedura 

de reorganizare judiciara sau este declarat in stare de faliment. 

ii. In conditiile prevazute de dispozitile art. 222 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiilee 

publice 
d. Rezilierea contractului ca sanctiune contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor asumate de 

catre partile contractante, cu dreptul de a pretinde daune interese pentru repararea prejudiciului 

cauzat. Rezilierea sau incetarea Contractului nu va afecta nicio obligatie scadenta existenta intre

Parti 
12.2 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea Partii care in mod culpabil a cauzat

incctarea Contractului in sensul recuperarii prejudiciului cauzat. 

13. Comunicari 

13.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie sa fie 

transmisa in scris.
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.. Orice document seris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primiri. 

13.5. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a 

primirii comunicarii. 

14. Limba care guverneaza contractul 
14.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

15. Legea aplicabila contractului 

15.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana. 

Prezentul cotract a fost incheiat astazi, X.0h ..., in 2 (doua) exemplare originale, cate unul 

pentru fiecare parte. 

Prestator, 
S.C. SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA S.R.L- 

IN INSOLVENTA 

Achizitor, 
Centrul de Proiecte
Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUS 

BUCUARA 

. SI sOR* STI ADMINISTRATOR SPECIAL
DIRECTOR 

Florin Diaconescu Mursez Magdalena T 

O 

ni Avizat, 
DIRECTOR ADJUNCT

Ruxandra imion ETATEA CO 

HIN3 

sRL 
VENT Avizat, 

SEF SERVIÇIU PROIECTE 

Alina Purcaru 
M

Avizat. 
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIG S EDUCATIONAL 

Nicoleta hiriac 

Aviza 
CONSILIER JURIDIC

Alina Tpodorest 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Cristiana Stoian 

23/&G.
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ANEXA 1 

Cost 

Nr total scrvicii Cost servicii Interval Nr. Data 
Locatie medicale medicale/total Tip serviciu

Zile orc 
Tip eveniment 

cvenimentului orar 

/ora 

Ambulanta Tip 

Bucure_ti, Parcul 10:00-
Tineretului 

B2 
15.05.2018 32 130 lei 4.160,00 le 4 ( asistent+ 

ambulantier) 
CULTURAL

18:00 18.05.2018 

Prestator, Achizitor, 
Centrul de Proiecte S.C. SCORSEZE AMBULANTA PRIVATA S.R.L-

IN INSOLVENTA Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUUS 

ADMINISTRATOR SPECIAL URESTI 

SsORTIy 
DIRECTOR 
Florin Diaconescu Mursez Magdalena 

Avizat, 
DIRECTORAHJUNCK 
Ruxandra Simipn

IN 

VA 
VEN 

ROMAM AN 
Avizat, 
SEF ERVICIuUPROIECTE 

Alind Pau 

Axizat,
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIÇSI EDUCATIONAL 
Nicoleta

Avizat, 
CONSAER JURIDIC 
Alina Teddorescu 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Cristiana Stoian 
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