ACHIZITOR
MUNICIPIUL BACAU

- I -

PRESTATOR
A&D URBAN CONSULT SRL SRL

CONTRACT DE SERVICII
nr. 164587/ 839 din data 27.07.2022
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii, între:
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin LUCIAN - DANIEL STANCIU - VIZITEU, cu
sediu pe strada Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757, cod fiscal RO 4278337, cont
RO45 TREZ 24A8 4030 3710 IOIX deschis la Trezoreria municipiului Bacau în calitate de achizitor,
pe de o parte
ŞI

A&D URBAN CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bd!. Ionita sandu Sturza nr. 3, sc. A ap. 3,
Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J04/1013/2019, cod unic de înregistrare
fiscală 41141139, tel/fax 0745 634251, avand cont bancar RO79TREZ0615069XXX016392 deschis
la Trezoreria Bacau , legal reprezentată de DANIELA APOSTICA - Administrator in calitate de
PRESTATOR
1. Definitii
1. 1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pre/ul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e.produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. fo11a majorri - un eveniment mai presus de controlul pa11ilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fo11ă 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;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
2. Interpretare
2.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
fonna de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.
Clauze obligatorii
3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Prestatorul se obliga sa presteze Servicii de consultanta in domeniul Securitatii si
sanatatii un munca in cadrul proiectului: "Modernizare si reabilitare Cresa nr. 3",, confonn
cerintelor caietului de sarcini.
3.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate
conform punctului 3.1, respectiv 8.400, la care se adauga O ( zero) lei reprezentand TVA,
4. Pretul contractului

