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CONTRACT DE PRESTA.RI SERVICII 

Nr. 3/04.01.2021 

ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE 

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Municipiul 

Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 242, parter, camerele C3, C4 si CS,_ 

avand functia de Presedinte al Consiliului de 

Administratie, denumita in continuare BENEFICIAR, 
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Societatea ACTIV SERV DESIGN SRL., cu sediul in Bucure�ti, Str. Baba Novae nr. 

reprezentata legal prin 

continuare PREST A TOR, 

au convenit incheierea prezentului contract astfel: 

ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de tumat beton (15 cm adancime), 

elicopterizare beton, aplicare cuart gri si taiere in rosturi pentru obiectivul ,,Hale de 

salubritate" din Splaiul Unirii FN. Asigurarea utilajelor necesare prestarii serviciilor ce fac 

obiectul prezentului contract, inclusiv suportarea contravalorii utilizarii acestora (inclusiv 

contravaloarea transportului la si de la locatia prestarii serviciilor), revin in sarcina prestatorului. 

ART. 3 PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA 

3.1. Pretul convenit de parti pentru indeplinirea contractului este: 

- 21 lei/ mp x 1600 mp= 33.600 lei fiira TVA, la care se adauga TVA in valoare de

6.384 lei, valoarea totala cu TV A 39.984 lei. Pretul include: manopera pentru tumare (15 cm 

adancime ), elicopterizare beton, aplicare cuart gri si taiere in rosturi, inclusiv utilajele necesare 

si materialele utilizate pentru prestarea serviciilor, conform aii. 2.1.. 

Pretul este ferm pe toata durata derularii contractului si nu poate fi modificat unilateral 

de catre prestator. 
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Prezentul contract a fost incheiat m 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru 

fiecare parte contractanta, astazi 04.01.2021 data semnarii lui. 
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3.4. Raspunderea pentru supravegherea personalului propriu executant, inclusiv a aplicarii si 

respectarii cerintelor legale privind securitatea si sanatatea in munca ,protectia mediului, situatii 

de urgenta si relatii de munca, revine in totalitate PRESTATORULUI. 
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