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I. PARTILE CONTRACT ANTE
1.1. creai - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Piata Alexandru Lahovari Nr. 7, Sect. 1, Tel. 318.38.03/04, Sector
1, Cod po�tal 14104, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57TREZ70121G335000:XXXX, deschis la Trezoreria
Sector 1, reprezentat prin d-na Nicoleta Claudia Popa - Director, denumit in cele ce urmeaza Achizitor, pe de o
parte,

1.2. SERVICIUL DE AMBULANTA. BUCURE�TI - ILFOV cu sediul 'in Bucure�ti, Str. Mihai
Eminescu nr.226 - 236, Sector 2, telefon: 021.20.15.110, fax: 021.210.26.76, cod fiscal 26361041, cont ROl 7
TREZ
7022
3660
120X
XXXX
deschis
la
Trezoreria
Sector
2,
reprezentat
prin
, 'in calitate de PRESTA TOR, pe de alta parte,
au incheiat prezentul contract de servicii cu respectarea urmatoarelor clauze :
II. DEFINITII
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. Contract - prezentul contract �i toate anexele sale;
b. Achizitor $i Prestator - partile contractante, a�a cum sunt acestea numite 'in prezentul contract;
c. Pre/ul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, 'in baza contractului, pentru
'indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. Servicii - activitati 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 furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. Forta majorii - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil �i inevitabil, 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,
:fiira a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;
g. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile
h. Act aditional: document ce modifica termenii �i conditiile contractuJui de servicii.
III. INTERPRETARE
3.1. in prezentul contract cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural �i vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor ft interpretate ca incluzand �i genul feminin �i viceversa
acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintii zile calendaristice dacii nu se specificii 1n mod
diferit.
3.3. Clauzele �i expresiile vor fi interpretate prin raportare la 'intregul contract.

IV. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul prezentului contract consta in executarea in folosul Achizitorului a serviciilor medicale de urgenta
prespitaliceasca - Cod CPV: 85143000-3, respectiv punerea la dispozitie a unei ambulante de tip C2, formata
din medic, asistent si ambulantier, in perioada 20 - 29.04.2019, in intervalul orar 10.00 - 21.00, pentru
evenimentul cultural artistic "Traditii �i Flori de Sarbatori", ce va avea Joe in Parcul Regele Mihai I - intr.
Charles de Gaulle.
4.2. Serviciile sus mentionate se vor executa de catre Prestator ca urmare a organiZMii de catre Achizitor in
perioada 20 - 29 aprilie 2019, in locatia Parcul Regele Mihai I - intr. Charles de Gaulle, a evenimentului
cultural artistic "Traditii �i Flori de Sarbatori".
V. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
5.1. Plata serviciilor medicale de urgenta prespitalice�ti se face pe baza urmatorilor indicatori conform
propunerii tehnice si financiare, transmisa de Prestator, Achizitorului.
Tip ambulanta
Ambulanta C 2 (cu medic, asistent si ambulantier)

Cost
335 lei/ora + 7.50lei/Km

5.2. Plata serviciilor ce se constituie obiect al prezentului act executate de catre Prestator va fi achitata de catre
Achizitor in termen de 30 zile de la data finalizarii si receptionarii serviciilor prin ordin de plata in contul
acestuia in functie de numarul de ore prestate mentionat in devizul intocmit de Prestator, anexat de acesta la
factura emisa.
VI. DURATA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract este valabil de la data semnarii sale si pana la data finalizarii tuturor obligatiilor
contractuale de decurg din executarea sa.
VII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
7.1. Obligatiile Achizitorului :
a. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului intreaga documentatie necesara pentru executia
serviciilor contractate, la termenele stabilite de comun acord;
b. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor �i a oricaror alte informatii fumizate
Prestatorului;
c. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile ce se constituie obiect al prezentului contract in termenele
stabilite de comun acord cu Prestatorul precum si sa achite contravaloarea serviciilor prestate de acesta.
7.2. Obligatiile Prestatorului :
a. sa execute in folosul Achizitorului cu ocazia organizarii evenimentului cultural artistic "Traditii �i Flori de
Sarbatori", servicii medicale de urgenta prespitaliceasca - Cod CPV: 85143000-3, respectiv punerea la
dispozitie a unei ambulante de tip C2, cu medic, asistent si ambulantier, in perioada 20 - 29.04.2019, in
intervalul orar 10.00- 21.00, in locatia Parcul Regele Mihai I - intr. Charles de Gaulle.
b. sa execute serviciile prevazute in contract cu profesionalismul �i promptitudinea cuvenite angajamentului
asumat �i in conformitate cu propunerea sa tehnica;
c. sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele �i
orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de �i pentru contract, 10 masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract;
d. este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor 'i'n conformitate cu Propunerea tehnica financiara
atasata transmisa si in baza prevederilor prezentului contract Totodatii, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor �i metodelor de prestare utilizate, cat �i de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului;
VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele contractului sunt:
a. Propunere tehnica si financiara, transmisa de Prestator;
b. Adresa/solicitare oferta pret, transmisa in format electronic de Achizitor si mregistrata la Prestator.

IX. SANCTIUNI PENRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE
9.1. In cazul 'in care din vina sa exclusiva Prestatorul nu reu�e�te sa-�i 'indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, atunci Achizitorul este 'indreptatit de a deduce din pretul contractului ca dobanzi �i penalitati o suma
echivalenta de 0,01%/zi calculate la valoarea contractului. Penalitatile de 'intarziere se calculeaza pe zile
calendaristice pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor asumate.
9.2. in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile 'in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite acesta are obligatia de a achita, ca dobanzi �i penalitati o suma reprezentand 0,1 % pentru fiecare zi
de intarziere din valoarea facturii neachitate in termen. Penalitatile de intarziere se calculeaza pe zile
calendaristice, pana la 'indeplinirea efectiva a obligatiei.
9.3. Cuantumul dobanzilor �i penalitatilor de intarziere datorate de catre Achizitor va putea fi adaugat de
Prestator la valoarea serviciilor facturate Achizitorului.
9.4. Contractul va fi reziliat de plin drept fara a fi necesara interventia instantei judecatoresti in cazul in care una
din parti nu isi indeplineste in mod culpabil �i repetat obligatiile asumate prin prezentul contract. Nerespectarea
obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, 'in mod culpabil �i repetat, da dreptul partii
lezate de a considera contractul de drept reziliat �i de a pretinde plata de daune-interese.
9.5. Incetarea contractului in conformitate cu prevederile prezentului articol nu va influenta in orice mod
executarea obligatiilor scadente intre parti.
9.6. Achizitorul i�i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract printr-o notificare scrisa adresata
Prestatorului fara nici o compensatie daca acesta din urma da faliment. In acest caz, Prestatorul are dreptul de
a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
9. 7 Achizitorul i�i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract printr-o notificare scrisa adresata
Prestatorului daca Achizitorul nu va mai primi finantare pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului
contract din motive independente de vointa sa. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract 'indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului de catre
Achizitor.
9.9 Achizitorul i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in eel mult 24 de ore de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului �i care conduc la
modificarea clauzelor contractuale astfel 'incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public.
X. PROTECTIA DATELOR
10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in acesta se
realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public.
10.2. Partile declara ca sunt de acord cu prelucrarea, stocarea si utilizarea datelor ce au caracter personal din
cuprinsul prezentului contract conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i al
Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive�te prelucrarea datelor ce au caracter personal �i
privind libera circulatie a acestor date in sensul initierii �i derularii de raporturi juridice 'intre acestea inclusiv in
vederea imbuntatatirii modului de comunicare prin intermediul po�tei electronice, pentru comunicarea operativa
�i eficienta a informatiilor necesare.
10.3. Partile contractante se obliga sa respecte si sa aplice intocmai prevederile legale privind prelucrarea
datelor ce au caracter personal, a Regulamentul UE 2016/679 ("GDPR") pe toata durata derularii acestuia
inclusiv cu privire la persoanele desemnate de Parti.
XI. AJlJSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
11.1. Pentru serviciile executate de Prestator in folosul Achizitorului pretul este ferm, fix, astfel cum a fost
mentionat in Propunerea financiara, anexata prezentului contract .
XII. CLAUZE SPECIFICE (receptie, verificari)
12.1. Partile contractante au dreptul pe durata 'indeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale
acestora �i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
12.2. Prestatorul are obligatia de a notifica prompt Achizitorul asupra oricaror erori, omisiuni, vicii sau altele
asemenea descoperite de el 'in proiect pe durata indeplinirii contractului.
12.3. Executarea prezentului contract de servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totu�i
astfel de cheltuieli, contractul de servicii poate inceta conform art.17.1 lit.b, mentionat in prezentul contract.

Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate 1n contractul de servicii sau care nu
rezultii dintr-un contract valabil 1ncheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii
executate �i legitime, comisioanele pliitite unui destinatar care nu este 1n mod clar identificat sau comisioanele
pliitite unei societati care potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.
XIII. CESIUNEA
13.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract farii sii
obtinii 1n prealabil acordul scris al Achizitorului.
XIV. FORTA MAJORA
14.1. Fort:a majora este constatatii de o autoritate competenta.
14.2. Fort:a majorii exonereazii piiflile contractante de fodeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract
pe toatii perioada 1n care aceasta aqioneazii.
14.3. indeplinirea contractului va fi suspendatii 10 perioada de actiune a fortei majore dar farii a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau piiqilor panii la aparitia acesteia.
14.4. Partea contractantii care invoca forta majorii are obligatia de a notifica celeilalte piirti imediat �i \'n mod
complet producerea acesteia �i sii ia orice miisuri care \'i stau la dispozitie 1n vederea Iimitiirii consecintelor.
14.5. Dacii fort:a majora actioneazii sau se estimeazii ca va actiona o perioada mai mare de 15 zile, fiecare parte
va avea dreptul sii notifice celeilalte piiqi 1ncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din piirti
sii poatii pretinde celeilalte daune-interese.
XV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
15.1. Achizitorul �i Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilii, prin tratative
directe, orice ne1ntelegere sau disputii care se poate ivi intre ei 'in cadrul sau in legiiturii cu indeplinirea
contractului.
15.2. Dacii dupii un numar de maxim 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul �i
Prestatorul nu reu�esc sii rezolve in mod amiabil divergentele contractuale, fiecare poate solicita ca acestea sii se
solutioneze de catre instanta competenta de la Judecatoria Sectorului l.
XVI. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
16.1. Limba care guvemeazii contractul este limba romanii.
XVII. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Contractul poate inceta:
a). la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
b). la solicitarea Achizitorului printr-o notificare scrisa transmisa de indata in caz de neindeplinire a obligatiilor
contractuale de catre Prestator;
c). prin acordul ambelor parti contractante;
d). cand una din parti cesioneazii drepturile �i obligatiile sale previizute de prezentul contract rarii acordul
celeilalte;
17.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre piiflile
contractante.
17.3. Prevederile prezentului articol nu inliiturii riispunderea piiflii care \'n mod culpabil a cauzat \'ncetarea
contractului.
XVIII. NOTIFICARI
18.1. In acceptiunea piirt:ilor contractante orice notificare adresatii de una parti celeilalte este valabil indeplinitii
dacii va fi transmisii la adresa/sediul previizut 'in partea introductivii a prezentului contract.
18.2. In cazul 10 care notificarea se face pe cale po�talii, ea va fi transmisii, prin scrisoare recomandatii, cu
confirmare de primire (A.R.) �i se considera primitii de destinatar Ia data mentionatii de oficiul po�tal primitor
pe aceasta con:firmare.

18.3. Dacii notificarea se trimite prin fax sau email, ea se considerii primitii 'in prima zi lucriitoare dupii cea in
care a fost expediatii.
18.4. Notificiirile verbale nu se iau 1n considerare de nici una dintre piiqi, dacii nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalitiitile previizute la alineatele precedente.

XIX. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional 1ncheiat 1ntre paqile contractante.
19.2. Prezentul contract 1mpreuna cu actele aditionale si anexele sale fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa paqilor �i 1nliiturii orice altii 1ntelegere verbala dintre acestea, anterioarii sau ulterioarii
1ncheierii Jui.
19.3. in cazul 1n care paqi\e i�i incalca obligatiile \or, neexercitarea de catre partea care sufera vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a
renuntat la acest drept al siiu.
19.4. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in acesta se
realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public.
19.5. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil si Legii nr. 98/2016,
privind achizitiile publice.
19.6. Partile contractului au obligatia implementarii si respectarii unor masuri de transparenta institutionala �i de
prevenire a coruptiei, conform prevederilor legale in vigoare. Coruptia, mita sau delapidarea de orice forma sunt
interzise. Atat conducerea Prestatorului cat si a Achizitorului precum si angajatii acestora trebuie sa se comporte
astfel incat sa nu apara dependente sau obligatii personale.
19.7 Este interzisa oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, angajatilor Prestatorului
care efectueaza activitatile prevazute in prezentul contract, in scopul in:fluentarii adoptarii unei anumite decizii
sau executarii activitatilor care se incadreaza in indatoririle de serviciu ale acestora.
19.8. Achizitorul se obliga sa semnaleze imediat conducerea Prestatorului orice fapta a angajatilor Prestatorului
care se incadreaza in sfera infractiunilor de coruptie sau asimilate acestora. Fara ca enumerarea sa aiba un
caracter limitativ, prin fapte de coruptie se intelege: luarea de mita, primirea de foloase necuvenite, traficul de
intluenta, contlictul de interese sau incompatibilitati.
19.9. Prezentul contract a fost incheiat la sediul Prestatorului, astazi 28.03.2019, in doua exemplare cu valoare
de original, cate una pentru fiecare parte contractanta.
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