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Contract de
prestari servicii de manipulare de marfuri

N r._____ d in_____-____

l. Pd(ile contractului
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA cu sediul in Timisoara , str. Hector,nr.2A, jud.Timis , telefon 0256 495414 , Fax 02s6 - 49s414, Email
aproviziqnaremunicipal@qmail.com CUI; 4483447 cont nr,ROl9TREZ 24F621SO41XXXOOO495
deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentati prin Manager - SL - Dr, Malita Daniel Claudiu si
Dir.Fin.Contabil - Ec Damian Georgeta , in calitate de achizitor / beneficiar

cu sediul
, nr._, jud. telefon , F€tX_,

Tnregistrati la Registrul Come(ului sub nr.
cont nr.

cul

deschis la Banca , reprezentati prin 
,

in calitate de presfafor, au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii manipulare
de marfuri diverse cu 2 muncitori, in condiliile de maijos.

Art. 1. Obiectul contractului.
Obiectul prezentului contract consti din prestarea serviciilor de manipulare cu 2 muncitori de
oxigen si alte gaze medicinale (dupa caz), mobilier , materiale sanitare diverse,documente
pentru arhiva,aparatura medicala si altele, cod CPV: 6311OOOO-3 servicii efectuate de catre
prestator pentru achizitor / beneficiar, cu respectarea stricti a clauzelor inserate in contract.
Locul prestarii seruiciilor de manipulare: atat la sediul central al spitalului situat in Timisoara ,

Str.Hector nr.2A cat si pe raza intreg Mun, Timisoara unde se afla celelalte sectii ale spitalului ;

!n cazul manipularii_de oxigen si alte gaze medicinale activitatea se va desfasura cu'deplasare in
loc'Timisoara intre furnizorul de gaze medicinale cu care spitalul are contract si sectiile spitalului
beneficiare ale acestor gaze.
Acestea pot fi: Sectia DV - Str Daliei 17 ;

Sectia ASCAR-BIv. Revolutiei nr.17 ;

Sectia Clinicile Noi- Blv Gh.Dima nr.5;
Sectia ORL - Blv.Revolutiei nr. 12;
Sectia CMF - Blv.Take lonescu nr.5;
Sectia Ginecologie / Obstretica - Blv.16 Decembrie 1g8g nr.22-24, sau oricare alta

sectie a achizitorului/beneficiarului;
Ail. 2. Durata contractului.
Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de 03.01 ,2022 si este valabil pana la data de
31.12.2022, cu posib-ilitate de prelungire a lui prin act aditional in functie de alocarile bugetare ale
achizitorului din anul 2023 pentru maxim 4 luni adica pana la 31.04.2023.
Art. 3. Drepturile 9i obligatiile pirtilor.
Ambele pi(i se obligi si execute contractul cu bund credinld cu diligenlele unor profesionigti, astfel
incdt fiecare dintre acestea sd-gi realizeze drepturile 9i interesele pr6prii:
3.1, Prestatorul are urmitoarele obligalii:
- Sa puna la dispozitie un numar de 2 muncitori care vor presta serviciile mentionate in contract la
art.1 ;

- Tinuta muncitorilor care participa la activitatea descrisa mai Sus trebuie sa fie decenta/curata, sa
foloseasca echipamentulsi mijloacele de protectia muncii adecvate activitatii pe care o presteaza.
- Personalul pus la dispozitie de catre ofertant va fi intr-o stare de sanatate buna , capabilsa presteze
serviciile contractate , va respecta normele de prevenire si stingere a incendiiloi precum si cele
privind securitatea si sanatatea in munca;
-lnstructajul in ceea ce inseamna normele PSI si SSM al acestor muncitori intra in sarcina
prestatorului;
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zilele legale declarate liberesau peste orele de program mentionate mai sus cei 2 muncitorivor primi
in compensatie zile libere ; Cei2 muncitori pusi la dispozitie de ofertant se vor prezenta zilnic conform
programului de lucru mentionat mai sus la Sp.Clin.Municipal de Urgenta Timisoara ,respectiv in
locatia Clinicile Noi- Str.Gh.Dima nr.5, la Magazia de alimente a unitatii.
3.2. Obligatiile achizitorului / beneficiarului:
a) sd comunice muncitorilor prestatori toate datele/informafiile/detaliile bunurilor ce urmeazd a fi
manipulate;
b) si comunice muncitorilor prestatori loculde incircare gicelde descdrcare a bunurilor 9i, eventual,
itinerariul transportului de manipulat;
c) si pliteascd preful serviciilor prestate, astfel cum a fost acesta convenit de cdtre p5(i;
d) Sa puna la dispozitia prestatorului Regulamentul intern al spitalului ( publicat pe site-ul oficial al
spitalului - www.spitalul-municipal-timisoara.ro la sectiunea regulamente);
e) Responsabilul cu muncitoriidin partea achizitorului/ beneficiarului va comunica zilnic muncitorilor
prestatori care este activitatea ce trebuie prestata pe parcursul zilei urmand ca sub
supravegherea/coordonarea responsabilului cu muncitorii sa se deplaseze dupa caz la oricare din
sectiile unitatii de pe raza loc,Timisoara pentru a presta activitatile mentionate mai sus,
Art. 4. Pretul 9i modalitatea de plati a seruiciilor de manipulare.
-Preful serviciilor de manipulare este de : .......... . lei fara TVA ,

muncitori/ luna:
tarif pentru 2

-Valoarea estimata totala pe anul 2022 a contractului va fi de .....,....,. lei fara TVA ,respectiv ..lei cu TVA
- Valoarea contractului mentionata mai sus este o valoare estimata maxima urmand ca in functie de
nevoile spitalului precum si de bugetul disponibil unitatea sa emita lunar (pana in data de 30 a lunii
) o comanda pentru luna urmatoare in baza acestui contract. La inceputul fiecarei luni ofertantul cu
care va fi incheiat contractul va emite factura pentru serviciile prestate in luna precedenta, aceasta
factura fiind apoi achitata de catre achizitor/beneficiar intre 15-30 a lunii curente pentru luna
precedenta.
Art. 5. Rispunderea contractuali
5.1 . Rdspunderea achizitor / beneficiar:
a) achizitor / beneficiar va rdspunde pentru instruc[iunile date prestatorului gi eventualele prejudicii
rezultate din alegerea itinerarului stabilit;
b) achizitorul / beneficiarul rdspunde pentru toate prejudiciile cauzate de depdgirea timpului stabilit
pentru incdrcarea/descircarea bunurilor.
5.2. Rispunderea prestatorului:
Prestatorul rispunde pentru:
a) avarierea/deteriorarea/alterarea/pierderea bunurilor pe parcursul manipularii/transportului.ln
astfel de situatii, prestatorul va suporta contravaloarea bunurilor gi a tuturor prejudiciilor rezultate;
b) pentru orice fel de intAziere in efectuarea manipularii, exceptAnd forla majoid gi cazulfortuit;
c) de asemenea, prestatorul rdspunde gi pentru prejudiciile cauzate de herespectarea conditiilor de
manipulare/transport sau a instrucliunilor stabilite de cdtre achizitor/beneficiai.
Art. 6. Inliturarea rispunderii
(1) Potrivit prevederilorart. 1991 Noul Cod Civil, prestatorul nu rispunde dacd pierderea totali ori
pa(ial5 sau, dupi caz, alterarea orideteriorarea s-a produs din cauza:
a) unor fapte in legdturi cu incdrcarea sau descdrcarea bunului, daci aceasti operaliune s-a
efectuat de citre an gajatii achizitorulu i /beneficiaru I ui ;

b) lipsei ori defectuozititiiambalajului, dacd dupd aspectul exterior nu putea fi observatd la primirea
bunului pentru manipulat / transportat;
c) unor evenimente naturale inerente manipularii / transportului in vehicule deschise, daci, potrivit
dispgziliilor legii speciale sau contractului, bunultrebuie transportat astfel;
Art.7. Litigii
Neinfelegerile dintre pd(ile contractante se vor soluliona pe cale amiabili, daci acest lucru nu este
posibil va fi sesizati instanta judecitoreasci competentd de la sediul expeditorului/destinatarului.
Art. 8. Corespondenfa intre pirti
(1) P5(ile contractante convin ca orice corespondenli dintre acestea care privegte executarea
prezentului contract sd se.realizeze prin pogti prin scrisoare cu confirmare de'primire sau prin fax
ori email la urmitoarele adrese:
- pentru achizitor / beneficiar:
Telefon 0256 - 495414 ,07488844A0
Fax 0256 - 495414
emai1.........
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- pentru transportator / prestator :

telefon.......
fax....................
emai|.................
(2) corespondenla verbali nu se ia in considerare daci nu existi confirmare, prin intermediul uneia
dintre modalitd[ile prevdzute la punctele precedente.
Art. 9. Glauze finale.
(1) Orice modificare sau completare a prezentului contract este valabili gi va produce efecte juridice
numai dacd sunt consemnate in scris sub formd de acte aditionale, semnate de pirtile contractante.
(2) Contractul inceteazd la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, prin efectuarea
transporturilor convenite, prin acordul pd(ilor gi prin reziliere ca urn are a neexecutirii sau executdrii
necorespunzdtoare sau cu intAziere a obligatiilor mai sus prevdzute.

Prezentul contract de prestari servicii de manipulare s-a Tncheiat in 2 exemplare, cAte 1 ex. pentru
fiecare parte contractanti.

Achizitor / Beneficiar,
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL
DE URGENTA TIMISOARA

MANAGER,
SL - DR.MALITA DANIEL CLAUDIU

Prestator,

DIR.FIN,CONTABIL,
EC.GEORGETA DAMIAN

COMP.JURIDIC,
CJ ADELINE FODOR

SERV.APROVIZIONARE -TRANSPORT.
EC.GINA MANGRA

S ERV.ACH IZITII - CONTRACTARI,
EC.BEATRICE JIAN

CFP,
EC.SANDOR MIHAELA
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