
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
medicina muncii

1. In temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modillcarile ~ cornpletarile
ulterioare, s-a Incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

Directia Generala de Polilie Locala §i Control a Municipiului Bucuresf cu sediulln Bucuresti,
B-dul Libertatii nr 18, BI104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, avanc
contullBAN R056TREZ24G610304200130X deschis la Trezoreria sector 5, Bucurestl, reprezentata prin
domnul Daniel Ra~ica - Director General, In calitate de beneficiar

si
SC Romgermed Vacare!?ti SRL , cu sediul social In Bucuresti Calea Plevnei nr. 137C, corp

C23, corp A+D, etaj 2, camera 56, sector 6, telefon 021/3110075,0727999602, Inregistrata la RC sub
nr.J40/3929/2012, CUI 30034544, cont IBAN R047TREZ7065069XXX011945, deschis la Trezoreria
sector 6, reprezentata prin doamna Dr. Ana Maria Marin - Administrator, In calitate de prestator,

2. Definifii
2.1 - In prezentul contract urrnatorii termeni vor fi interpretaf astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b servicii medicale - reprezinta serviciile pe care prestatorul Ie va presta pentru persoanele nominalizate
de Beneficiar.
c. beneficiar §i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite In prezentul contract;
d. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de cane beneficiar, In baza contractului, pentru
Indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
e. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractu lui;
f. abonat - persoanele nominalizate de beneficiar pentru a beneficia de serviciile medicale
g. forla majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentullncheierii contractului ~i care face imposlbla executa rea
si, respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhausfiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executa rea obligatiilor uneia din parti;
i. zi - zi ca'endaristlca: an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepts unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile repreznta zile calendaristice daca nu se speclfica In
mod diferit.



Clauze obligatorii
4. Obiectul contractu lui
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de medicina muncii pentru 218 angajati cu drept de port
arrna si 254 personal TESA din cadrul DGPLCMB, cod CPV 85147000-1, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.
5. Pretulcontractului
5.1 Pretul unitar al serviciilor de medicina muncii, conform ofertei din SICAP a operatorului economic,
este:
- servicii medicina muncii pentru angajatii cu drept de port arma este de 143,00 lei/angajat fara TVA (aviz
+ fi~a aptitudini - 3, 00 lei; fi~a rnedlcala port arma 6 specialitati, psihiatrie, oftamologie, ORL, neurologie,
rnedlcina interne, ortopedie - traumologie - 110 ,00 lei; testare psihologica port arma - 30,00 lei). Valoarea
serviciilor de medicina muncii pentru 218 angajati cu drept de port arrna este de 31174,00 lei fara TVA.
- servicii medicina muncii pentru personalul TESA - 51,00 lei fara TVA (examen clinic general - 15,00 lei;
screening oftamologic, acuitate vizuala, sirnt cromatic - 3,00 lei; testare psihologica - 30,00 lei; aviz
medicallfi~a aptitudini - 3,00 lei). Valoarea serviciilor de medicina muncii pentru 254 angajati personal
TESA este de 12954,00 lei fara TVA.
5.2 Valoarea totala a serviciilor de medicina muncii pana la 31.12.2021 este de 44128,00 lei fara TVA.
Operatorul economic nu este planter de TVA.
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului.
5.4 Plata se va efectua din articolul bugetar 20.01.30
6. Duratacontractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile pana la 31.12.2021
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnaril contractului de catre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractului de catre ambele pa~i ~i pana la indeplinirea
tuturor obliqafillor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia apicabila.
6.4 Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractu I de achizfie publica de servicii cu caracter de
regularitate, prin act aditional,durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2022, pentru un nivel
suplimentar al valorii acestuia, condltionat de existenta resurselor financiare pe anul 2022.
7. Executarea contractu lui
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada confractata conform cerntelor
beneficiarului in termenele stabilite prin prezentul contract
8. Obligatiileprestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i perforrnantele prevazute in contract.
8.2 Prestatorul se obliga sa efectueze examinare medicala la incadrarea in rnunca a angajatului.
8.3 Prestatorul se obliqa sa efectueze examinare medlcala de adaptare, pentru cei care si-au schimbat
locul de rnunca sau au revenit dupa anumite afectiunl sau cupa concediul maternal.
8.4 Prestatorul se obliga sa efectueze controlul periodic, la intervale conform legislatiei.
8.5 Prestatorul se obliga sa efectueze examinare rnedicela la reluarea activitatii si la incetarea activitatii
profesionale in respectivulloc de munca
8.6 Prestatorul se obliga sa efectueze coordonarea sl monitorizarea biologica a expunerilor profesionale la
diverse noxe sau factori climatici ~i sa actoneze pentru prevenirea efectelor biologice consecutive
expunerii.
8.7 Prestatorul se obliga sa tina evidenta si sa supravegheze tratarea bolilor legate de profesie.
8.8 Prestatorul se obliga sa monitorizeze ~i sa evalueze angajati cu boli cornice, in relatla cu locul de
rnunca oferind angajatorului, solufii pentru desfasurarea eficienta a activitatii.
8.9 Prestatorul se obliga sa declare cazurile de boli profesionale, conform metodologiei aprobate de
Ministerul Sanatatii.
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8.10 Prestatorul se obliga sa Tnregistreze bolile legate de profesie, conform metodologiei elaborate de
Ministerul Sanatatii.
8.11 Prestatorul se obliga sa stablleasca aptitudinile ln munca, cu ocazia oricarei exarninari medicale.
Medicul de medicina muncii organizeaza supravegherea starii de sanatate a angajatilor ln concordanta cu
particularitatile expunerii la factorii de risc, participand la evaluarea locurilor de munca
8.12 Serviciile de medicina muncii pentru angajatii cu drept de arrna se vor presta cu aprobarea prealabila
a Directorului General al DGPlCMB.
8.13 Serviciile de medicina muncii pentru angajatii cu drept de port arms, cuprind: aviz + fi~a aptitudini +
fi~a rnedicala port arma (6 specialitatii: pshiatrie, oftamologie, ORl, neurologie, medicna lnterna,
ortopedie- traumatologie) + testare psihologica.
8.14 Serviciile de medicina muncii pentru angajatii fara drept de port arma, cuprind:examen clinic general
(screening oftamologic, acuitate vizuala, simt cromatic) + testare psihologica_aviz medicallfita aptitudini
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul cetre prestator in termen de 30 zile de la data Tnregistrarii
facturii la registratura institutiei Tnsotitade lista personalului care a efectuat controlul de medicina muncii.
9.2 Beneficiarul se obliga sa aduca la cunosnnta prestatorului orice modificare a nurnaruul sl datelor de
identificare ale persoanelor prevazute ln tabelul anexat la contract
O. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor
10.1 In cazul ln care, din vina sa excluslva, prestatorul nu reuseste sa-sl execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 surna echivalenta cu
0,1% pe zi din valoarea obligatiilor neTndeplinite sau lndeplinite cu intarziere.
10.2 In cazul in care beneficiarul din vina sa exclusive nu onoreaza facturile ln termen, atunci prestatorul
are dreptul de a solicita, ca penallta], 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, In mod culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de
daune-interese cu notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lueratoare lnainte de Tncetare.
10.4 Beneficiarul T~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract Tndeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Receptie ~i verificari
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile contractu lui.
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, Tnconformitate cu prevederile din
prezentul contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica Tn scris prestatorului, identitatea persoanei
Tmputernicite pentru acest scop
12. incepere, finalizare, intanieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a Tncepeprestarea serviciilor la data semnarii contractu lui.
12.2 In cazulTn care prestatorul sufera Tntarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate Tnexclusivitate
beneficiarului pa~ile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului,9i
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.3 1) In cazulTn care:
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a} orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b} alte circurnstante neobisnulte suscepfibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de

cafre prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract adilional
12.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respects termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare se
face cu acordul partilor, prin act aditional.
12.5 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1
13. incetarea contractu lui
13.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoare e situani;

a} prin executarea de cafre ambele pa~i a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b} prin acordul parfllor, consemnat in scris.
c} prin rezillere, in cazul in care una din pa~i nu i~i executa sau executa necorespunzator obligatiile

contractuale.
13.2 In situatia rezilierii totale'partiale din cauza neexecutaritexecutarii partiale de catre prestator a
obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in
cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3 In situatia in care executa rea pa~iala a obligatiilor contractu ale face imposibila realizarea obiectului
contractu lui in integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispozijilor
legale, prestatorul va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu
intreaga valoare a obligatiilor contractu ale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obllqaflilor contractuale va fi dovedita prin notficarile
scrise sl transmise de cealalta parte, notflcar: care vor face referire la neindeplinirea obligatiei respective,
precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicita jusfiflcari privind neindeplinirea obliqatilor, pe care
cealalta parte este obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5 zile de la data primirii nofificerii.
13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre pa~ile
contractante.
13.6 Pa~ile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespectarii clauzelor prezentului contract.
13.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, in cel mult 15 zile de la
aparlta unor circurnstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractu lui, sub condita
notificarii prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul rezilierii.
14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional.cu exceptia art 5.3
15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara
sa obtina, in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
15.2 In cazul cesionarii sau in cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
anexarea la acest contract a unei note cu privire la modul in yare acesta va avea loc ( termini cesionari).
15.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al
beneficiarului, obligatiile nascute ramanand in sarcina pa~ilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i
asumate initial.

4



15.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind qarantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract
16. Forta majora
16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta.
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada In care aceasta actoneaza
16.3 indeplinirea contractu lui va fi suspendata Tnperioada de acfiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparifia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i ln
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care li stau la dispozitie ln vederea lirnltarii
consecintelor.
16.5 Daca forta majora acnoneaza sau se estmeaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de piin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Caracterul confidential al contractului
17.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte par]:
a) de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici accesaf Tnprocesele de

derulare a prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obfinute sau la care are acces ln perioada de derulare a

contractului, in alt scop decal acela de a-~i Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei inforrnatil fata de persoanele implicate in Tndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare ln vederea Tndeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a) intorrnatia este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primite de la cealalta parte

contractanta ; sau
b) intorrnatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtnut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru

asemenea dezvaluire: sau
c) partea comractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informata.

18. Solutionarea litigii/or
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Tntre parti Tncadrul sau Tnlegatura cu Tndeplinirea
contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc sa
rezolve Tn mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatore~ti competente.

19. Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care guverneaza contractu I este limba romana.

20. Comunicari
20.1 Orice comunicare Tntre parti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
Tnscris.
20.2 Orice document scris trebuie Tnregistrat atat Tnmomentul transmiterii cat ~i Tnmomentul primirii.
20.3 Comunicarile Tntreparti se pot face ~i prin telefon, po~ta, fax sau e-mail cu conditia confirmarii Tnscris
a primirii comunicarii la adresele de e-mail declarate
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21. Legea aplicabila contractului
21.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

SERVICIU RESURSE UMANE
ECURITATE SI SANANTATE iN MUNCA

Sef Serviciu
Mihaela Vizireanu

~

SERVICIU CONTENCIOS,
LEGALIT ATE ACTE SI
iNDRUMARE JURID.~'" ..

Sef Serviciu . r
lulia TudQ!or~:.Jl;~~,=#=====:2:-

SERVICIUL AC ,II, INVESTITII,
DERULARE CONTRACTE

$ef Serviciu
And~rfr~cu

~~

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
SefS~u

Conna ~mltru
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