CONTRACT SERVICII MEDICALE
NR.

Intre
R.A. AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti, nr. 325, cod RO10300854, J16/13.31/97, cont
RO16RNCB0134041656690001 BCR Craiova, reprezentata prin Mircea
Ovidiu DUMITRU - director general si Luminita DASCALU - director
economic –in calitate de beneficiar
SI
S.C. ………………………………………………in calitate de prestator
CAP. I . OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii medicale de
medicina muncii promte si profesionale, pentru salariatii RA Aeroportul
International Craiova.
Art. 2 Serviciile medicale vor fi prestate in conformitate cu prevederile
Caietului de sarcini si a ofertei financiare.
CAP. II . DURATA CONTRACTULUI
Art.3 Prezentul contract se incheie pe o perioada de 12 luni si este valabil
incepand cu data semnarii de catre ambele parti.
Art.4 Termenul poate fi modificat cu acordul scris al partilor.
Art.5 Contractul poate fi denuntat unilateral, pentru motive temeinic
justificate , in cadrul termenului de valabilitate.
CAP.III. MODALITATI DE PLATA
Art.6 a) Valoarea contractului de servicii medicale este de ………..lei.
b) Plata se va efectua in urma serviciilor prestate , cu ordin de plata , pe baza
facturii transmise de prestator si inregistrata prin registratura beneficiarului ,
in termen de 30 zile de la inregistrare.
Art. 7 Pentru angajatii care nu au fost prevazuti in caietul de sarcini, si ale
caror Contracte individuale de munca sunt incheiate dupa data intrarii in
vigoare a prezentului contract, prestatorul se obliga sa presteze serviciile
medicale la aceleasi preturi cu cele prevazute in oferta financiara depusa,
prin incheierea unui act aditional la contractul de servicii.

Art.8 În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă nu onorează
facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci
acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din plata neefectuată de 0,1% pe zi de întârziere, calculată la
valoarea neachitată, până la data efectuării plăţii integrale.
Art. 9 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să
respecte graficul desfășurării serviciilor medicale si termenele de efectuare a
examenelor medicale la angajare și la reluarea muncii, atunci beneficiarul
are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere la
valoarea serviciilor neprestate, calculată de la data scadenţei şi până la
îndeplinirea integrală a obligaţiei
CAP . IV OBLIGATIILE PARTILOR.
Art. 10 In baza prezentului contract prestatorul isi asuma in mod ferm si
irevocabil urmatoarele obligatii :
a)Sa asigure beneficiarului prestarea ferma si de calitate a serviciilor
contractate , prevazute in Caietul de Sarcini .
b)Sa asigure confidentialitatea actului medical
Art. 11 In baza prezentului contract beneficiarul isi asuma in mod ferm si
irevocabil urmatoarele obligatii :
a)Sa efectueze plata in cuantumul si la termenele stabilite .
b)Sa furnizeze prestatorului orice informatie necesara in vederea indeplinirii
obligatiilor asumate prin contract .
CAP V. CLAUZE FINALE
Art. 12 Forta majora, asa cum este definite prin lege, exonereaza de
raspundere partea care o invoca, in conditiile notificarii in termen de 5 zile
de la data aparitiei acesteia
Art. 13 Litigiile de orice fel decurgand din executarea contractului se vor
solution ape cale amiabila sau judecatoareasca in cazul neintelegetii partilor .
Art. 14 Completarile –modificarile prezentului contract nu sunt opozabile
partilor decat daca rezulta expres din acte aditionale semnate de ambele
parti.
Art. 15 Caietul de sarcini si propunerea financiara fac parte integranta din
prezentul contract .
Prezentul contract s-a incheiat azi ……………………, in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta .
BENEFICIAR
PRESTATOR

