CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Nr.
1. Partile contractante:
SPITALUt GENERAL C.F GALAŢI cu sediul in Str. Moruzzi Alexandru nr, 5-7 Galaţi, Jud.Galati, Cod Fiscal
3127328, avand contul nr. R070TREZ23F660601200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi,
reprezentata prin Doamna Ec. Carmen Adriana Şerbănescu - Manager, in calitate de Beneficiar
si
SC CARTA STRUCTURA SRL cu sediul in loc. Galaţi str. Morilor nr. 83, Jud.Galati, înregistrata la ORC sub
nr. J17/300/2016 având CUI 35681541 Tel / Fax: 0743340091 e-mail cartastructura@gmail.com având contul
nrR095TREZ3069069XXX96 deschis la Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentata legal prin Ing.Vatasoiu Dan
Daniel, in calitate Prestator,
s-a încheiat prezentul contract, după cum urmeaza:
2. DEFINIŢII
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi t.oate anexele sale;
b) Beneficiar şi Expert Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) Preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d} Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) Porţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. INTERPRETARE
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de reactualizare a expertizei tehnice ia cerinţa
esenţială "Al" { rezistenţa mecanică şi stabilitate in conformitate cu standardele in vigoare.) şi implicit al
studiului geotehnic, pentru obiectivul " Extindere şi Modernizare Ambulatoriu de Specialitate CF Galaţi",
comform precizărilor din caietul de sarcini, care vor fi minime si obligatorii, după cum urmeaza:
a) Reactualizarea expertizei tehnice mansarda re - 4 exemplare, va cuprinde următoarele obiective:
Stabilirea gradului de risc seismic a construcţiei in forma existentă;
Stabilirea gradului e risc seismic in varianta propusa de mansardare;
Din punct de vedere structural, se vor propune doua variante de mansardare, din care una recomandata
de expert;
Se va analiza posibilitatea montării unui Computer Tomograf, conform fisei tehnice si amplasat conform
cerinţelor beneficiarului;
Soluţionare particularizata pentru continuare fiecare stâlp, inclusiv pe parcursul executării lucrărilor;
Decopertare si refacere hidrolzolatie pentru sondaj stare/pozitie/diametre armaturi
b) Studiul geotehnic cu verificare la cerinţa esenţiala "Af 4 exemplare, va cuprinde urmâtoai^^pW^Ctive:
- Reactualizare studiu geotehnic( foraje, dezveliri) si verificare la cerinţa "Af".

Lucrarea va cuprinde piese scrise, piese desenate, soluţii de principiu verificate si avizate de personal de
specialitate cu atestare profesionala.
5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Valabilitatea prezentului contract este de 60 de zile de la semnarea contractului.
5.2. Termenul de execuţie si elaborarea documentaţiei este de maxim 60 de zile de la semnarea contractului.
6. VALOAREA CONTRACTULUI
6.1. Valoare contractului este de 24.450,00 leifara TVA, respectiv 24.450,00 fei cu TVA indus.
7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
7.1. Sa achiziţioneze serviciul care face obiectul acestui contract
7.2. Sa pună la dispoziţia Expertului Prestator accesul si inscrisurile/documentele solicitate pentru ducerea la
indeplinire a obiectului prezentului contract.
7.3. Sa achite la termenele convenite sumele reprezentind contravaloarea prezentului contract.
8. OBLIGAŢIILE EXPERTULUI PRESTATOR
8.1. Sa presteze activitatile si serviciile tehnice care fac obiectul acestui contract.
8.2. Sa execute prestaţiile ce-i revin prin prezentul contract la solicitările Beneficiarului, in contextul si cu
respectarea legislaţiei in vigoare.
9. MODALITATEA DE PLATA
9.1. Termenul de plata este de 60 zile de la data predării lucrării, in baza recepţiei lucrării si a procesului
verbal de predare primire, ce va fi semnat de ambele parti contractante precum si a facturii emise.
Plata se va face prin virament bancar in contul de Trezorerie menţionat de Expert Prestator.
10. MODIFICĂRI, REZILIERE si SANCŢIUNI PENTRU NE1NDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGAŢIILOR
10.1. Părţile convin de comun acord că pot solicita modificări ia prezentui contract Orice modificare adusă
contractului se va efectua prin act adiţional, semnat de ambele părţi contractante.
10.2. Prezentul contract poate fi reziliat, la cerere, de oricare dintre părţi, printr-o notificare scrisă prealabilă cu
cel puţin 5 zile înainte.
Rezilierea contractului nu va avea efecte asupra obligaţiilor scadente dintre părţi.
10.3. Pentru întârzieri in executarea serviciilor ce face obiectul prezentului contract, Expertul Prestator se
obligă să plătească penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi din valoarea contractului.
10.4. Pentru ‘întârzieri la plata facturii scadente si depăşirea termenului de plata de 60 zile de la data emiterii
facturii, Beneficiarul este obligat sa plateasca penalitati de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, din valoarea
contractuala neachitata.
10.5. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
Expertului Prestator, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau
să afecteze dreptul ia acţiune sau despăgubire pentru Expertul Prestator. în acest caz, Expertul Prestator are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.
10.6. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Expertul Prestator nu isi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci
Beneficiarul are dreptul sa solicite întreruperea sî rezilierea contractului in conformitate cu prevederile
prezentului contract si sa ceara despăgubiri cu titlu de daune interese si sau materiale.
11. RECEPŢIE SI VERIFICĂRI
11.1. Beneficiarul prin reprezentanţi desemnaţi, are dreptul de a verifica modul de executare a serviciilor
oferite de Expertul Prestator pe toata durata contractului.
12. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
12.1.0 parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe
implicate în îndeplinirea contractului;

; în afara acelor;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau ia care are acces în perioada de derulare a
Contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
12.2. O parte contractanta va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la
Contract dacă:
a) informaţia este cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluita după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru
asemenea dezvăluire, sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
12.3. Contractului i se aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016, privind protecţia
persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a
acestor date.
13. ALTE CLAUZE
13.1. Comunicarea intre cele doua parti se va face in scris prin intermediul emailurilor, scrisorilor sau fax.
14. FORŢA MAJORA
14.1. Forţa majora apara de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii.
14.2. Cazurile de forţa majora se comunica in termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
14.3. in înţelesul prezentului contract forţa majora este reglementata de prevederile legale in vigoare.
14.4. Partea care invoca forţa majora trebuie sa faca dovada existentei acesteia in termen de 15 zile cu acte
emanând de Ia terti si de la autoritati, conform legii.
15. PREVEDERI FINALE
15.1. Ambele parti vor încerca sa soluţioneze pe cale amiabila neînţelegerile sau litigiile ivite pe perioada
derulării acestui contrac, in caz contrar litigiile vor fi soluţionate de instanţele competente de la sediul
Beneficiarului.
Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridica, cate un exemplar pentru
fiecare parte.
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