
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PRIVIND 
SUPRAVEGHERE TEHNICA A INSTALATIILOR / ECHIPAMENTELOR 

DE RIDICAT SI SUB PRESIUNE 

NR.0-1/Q0  
tWA 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

OESZAPEZC:23 
EiD3 SALUBRITK, St 

E

NAQ 

1.1 SORIN PIPOS PERSOANĂ FIZICĂ AUTOR1ZATĂ, având 26904164 Mregistrat la 
Registrul Comerţului cu nr. F40 / 2709 / 10.05.2010, cont bancar . 
Banca Transilvania, domiciliat in Bucuresti, str. , nr.  b1. , sc. , et. , ap. . 
sector 3, născut în localitatea Bucuresti, la data de , posesor al actului de identitate seria 

 nr. , eliberat de  sector  ia data de , codul numeric personal 
, denumit in continuare PR.ESTATOR. 

şi 

1.2 Societatea SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, cu sediul in Bucureşti, sector 3, Calea 
Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2. inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub 
nr. 140/9896/21.06.2017, CUI R037804020, titulara a contului nr. 

deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentata de  care are functia de Preşedinte C.A., 

denumită îri continuare BENEFICIAR. 

II OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 Obiectul contractuluill reprezintă : 
Prestarea de servicii privind activitatea de supraveghere a instalaţlilor/ echipamentelor de ridicat şi a 
celor sub presiune din dotarea i folosinţa societăţii SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL in 
conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR, în vigoare. 

. DURATA CONTRACTULUI 
3.1 Contractul se incheie pe o durata de un an. Incepand de la data 05.10.2020 şi pană la data de 
31.12.2020. 

IV.PRETUL CONTRACTULUI, MODALITĂTI DE PLAJĂ şl TERVIENE 
4.1 Preţul contractului este de 400 RON net / luna şi nu iricu TVA (19%). 
4.2 Plata se face in termen de 15 zile de la data primiril factur , sau prin OP. 
4.3 Preţul contractului se indexează anual prin ne2,eciere cu minim rata inflatiei. 

V. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 
5.1 Ţine evidenţa insta.laţiiloriechipamentelor de riclicat şi sub presiune din dotarea i folosinta 
beneficiarului; 
5.2 Ţine evidenţa deserventilor de instalaţii de ridicat şi sub presiune dotarea i folosinta 
beneficiarului; 
5.3 Urrnăreşte efectuarea la termen a verificărilor tehnice oficiale ale instaiaţlilor de ridicat i sub 
presiune din dotarea şi folosnţa beneficiarului fără de care acestea nu pot funcţiona; 
5.4 Supraveghează ca insiaiaţiile de ridicat şi sub presiune din dotarea beneficiarului să fie folosite 
in conformitate cu prevederile Prescripţiilor tehnice ISCIR in vigoare, cu instrucţiunile de exploatare 
şi a instrucţiunilor proprii de securitate în muncă; 
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5.5 Urmăreşte realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele verbale incheiate cu ocazia 
verificării tehnice oficiale; 
5.6 Examinează in mod regulat registreie de supraveghere ale instalaţiiior şi la măsuri pentru 
remedierea imediată a defectelor semnalate; 
5.7 lirmăreşte afişarea in locurile sa i1ite a instructiunilor de exploatare a instalatiilor de ridicat si 
a celor sub presiune; 
5.8 Interzice manevrarea instalaţiilor de ridicat sau sub presiune de către persoane neautorizate ; 
5.9 Efectuează instructajul profesional de securitate in muncă cu deservenţii de instalaţii de ridicat şi 

sub presiune o dată pe semestru; 
5.10 Organizează reexaminarea periodică anuală a deservenţilor de instalaţii de ridicat i sub 
presiune i participă in comisia de reexaminare ; 
5.11 Colaboreaza cu conducerea societăţii la intocmirea planului de intreţinere. revizii şi reparatii ; 
5.12 Urmăreşte ca reparaţiile la instalaţiile de ridicat şi sub presiune să se facă numai de către 

agenţi economici autorizaţi ISCIR; 
5.13 Informează ISCIR — INSPECT teritorial in cazul transferării sau vânzării unei instalaţii de 
ridicat sau sub presiune pentru luarea in evidenţă a noului proprietar sau a noii locaţii . 
5.14 Prestatorul va asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la şi despre beneficiar 
5.15 Prestatorul are următoarele drepturi : 
-a) să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile ISCIR pe care beneficiarul 

le are 1n evidenţă, in vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor; 
-b) să facă propuneri beneficiarului 1n vederea Imbunătăţirii condiţiilor de exploatare a instalaţiilor 

ISCIR (achiziţionarea de scule, dispozitive, aparatură de masura şi control, echipamente de protecţie 

etc. ). 
-c) să fie consultat in privinta instalatiilor echipamemelor ISCIR pe care beneficiarul intentioneaza 

sa le achizitioneze. 
-d) să efectueze verificărl tehnice inopinante la instalaţiile/echipamentele 1SCIR din dotarea 
beneficiarului, conform prevederilor legislaţiei in vigoare, luând, după caz, măsurile necesare pentru 
respectarea cerinţelor tehnice ISCIR in vigoare 
-e) să anunţe ISCIR — INSPECT 1T Bucuresti (Inspectoratul de Stat pentru controlul cazanelor, 
recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat ) de nerespectarea cerintelor tehnice privind 
montarea, punerea în functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnică instalatiilor/echipamentelor 

de ridicat şi sub presiune ale beneficiarului. 

VI OLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
6.1 — Beneficiarul se obligă ca la cererea prestatorului să asigure informaţiile necesare acestuia in 

vederea realizării contractului . 
6.2 — Beneficiarul se obligă ca la cererea prestatorului să asigure documentele necesare acestuia în 
vederea realizării obiectului contractului (cărţile tehnice ale instalaţiilor / echipamentelor, scheme 
de funcţionare a instalaţiiior / echipamentelor etc.). 
6.3 — Beneficiarul se obligă să asigure accesul prestatorului în toate punctele de lucru în vederea 
realizării obiectului contractului 
6.4 — Beneficiarul se obligă să asigure prestatorului un spaţiu de lucru (birou) şi 

acces la echipamentele tehnice din dotarea birourilor (telefon, fax, imprimanta, xerox. 
calculator etc.) 
6.5 — Beneficiarul nu va instrăina, multiplica, difuza sau utiliza documentele elaborate de 
prestator decât numai cu acordul expres al acestuia, acestea intrând sub incidenţa 

- Legii privind drepturile de autor". in caz de nerespectare a acestei clauze se vor plăti daune interese 

6.6 — Beneficiarul se obligă să realizeze colaborarea cu prestatorul prin intermediul angajaţilor 

societăţii cu responsabilităţi de securitate i sănătate In muncă; 



6.7 — Realizarea cerinţelor tehnice privind montarea, punerea in funcţiune, utilizarea, repararea şi 
verificarea tehnică a instalaţiilor de ridicat şi sub presiune din dotarea şi folosinţa societăţii 
cade exclusiv în sarcina beneficiarului . 
6.8 — Beneficiarul va achita sumele de plata la termenele i in conditiile stipulate in contract. 

VII . REZILIEREA CONTRACI t:LUI 
7.1 Rezilierea contractului se face în condiţiile stipulate de Codul Comercial sau unilateral.. de partea 
care o invocă, cu un preaviz de 30 de zile sau prin acordul părţilor. 

VIII . FORŢA NIAJORĂ 
8.1 Forta majoră apară de răspundere pariea care o invocă. în condiţiile legii. 

IX. ADAPTAREA 51 MODIFICAREA CONTRACTULUI 
9.1 Modificarea unilaterală a contractului este interzisă fără o notificare scrisă şi aprobată de partener. 
9.2 .Adaptările şi modificările contractului se pot face numai în condiţiile stabilite de lege şi cu 
respectarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor. 
9.3 Orice modificare, făcută de comun acord. se inscrie intr-un act adiţional ce face parte integrantă 
din contract. 

X.DISPOZIŢII FINALE 
10.1 Orice litigii izvorâte din derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. Dacă 
acest lucru nu va fi posibil. ele sunt de competenţa instantelor judecătoreşti. 
XI. TRANSPARENTA 

Furnizorul intelege si accepta dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului contract si 
facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa anonimizarea datelor cu 
caracter personal care se regasesc in acestea 
XII. Prezentul contract are 3 pagini şi s-a incheiat astazi 2.920 in 2 (două) exemplare. câte 
unul pentru fiecare parte . 

PRESTATOR 
SORIN PIPOS 
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BENEFICIAR 

eszăpezire S3 SRL 

inte CA ' 

"


