
Contract de servicii 
Nr.t_ l(q__2, l � 'b·E>�,?.c{7 

1. Preambul
in temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a art. 43 alin (1) �i (5) din HG 

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice s-a incheiat 
prezentul contract de servicii, 
Intre 

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis", cu sediul i'n Str. Firidei Nr. 2, sector 3, Bucure�ti, cod fiscal 32579777,
tel/fax 021/3486271, cont trezorerie , reprezentata prin , avand functia de Director �i  avand functia de 
Contabil ill calitate de
achizitor, pe de o parte
�i

B. S.C. Prosoft++ S.R.L., cu sediul in Str G-ral Barbu Vladoianu,  Bucuresti, Sector 1,(adresa de 
corespondenta: str. Nichita Stanescu, nr. 12, Otopeni, Jud. Ilfov), telefon/fax ,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ,cod fiscal , avand contul , legal reprezentata 
de , 
avand functia de Administrator, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definifii
2.1 -· In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract- prezentul contract �i toate anexele sale;
b)Achizitor si Prestator - partile contractante, a§a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c)PreJul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, ill baza contractului, pentru indeplinirea
integrala §i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d)Servicii -activitati a caror prestare face obiect al contractului;
e)Produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, piesele de schimb §i orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract §i pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 

contractului;
j)For/a majorii- reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila §i
inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei acestora, §i care
face imposibila executarea §i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, rara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
:lxecutarea obligatiilor uneia din parti;
g) Zi- zi calendaristica; An - 365 de zile.
h)Penalitate contractualii - despagubirea stabilita in contractul de prestare servicii ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiilor din contract (majorari de intarziere �i/sau daune interese).

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceptia 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 reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit. 
3.3 Clauzele §i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

I CLAUZE OBLIGATORII 

4. Obiectul �i preful contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze lunar ,,mentenanta program informatic contabilitate si buget,, in perioada 
convenita §i in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de 
,,mentenanta program informatic contabilitate si buget,,. 
4.3 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 4.760,00 lei 
inclusiv TV A, din care 760,00 lei TV A, 4.000,00 lei exclusiv TV A, la un tarif lunar de 500,00 lei exclusiv
TVA. 









a)Prestatorul nu respecta tennenul final �i/sau termenele intennediare prevazute fo contract, iar tntarzierile
depa�esc cu mai mult de 15 zile tennenele convenite fo Contract;
b )Prestatorul nu presteaza servicii de calitate �i in confonnitate cu caietul de sarcini �i cu prescriptiile �i
standardele in vigoare �i/sau nu remediaza calitatea serviciilor prestate, tn tennen de maxim 15 zile, de�i a fost
notificat fn acest sens de Achizitor.

21. Incetarea contractului
21.1 Prezentul Contract inceteaza in unnatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;
b) prin acordul scris al parj:ilor;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;
d) in cazul in care cazul de foqa majora dureaza mai mult de 2 !uni de zile;
e) prin reziliere unilaterala de catre Achizitor in conditiile stipulate in prezentul Contract;
21.2 Incetarea Contractului nu afecteaza executarea obligatiilor scadente i'ntre Partile Contractante �i nu
exonereaza Partea in culpa, in caz de reziliere, de raspunderea pentru prejudiciile cauzate.

22. Solufionarea litigiilor
22.1. Achizitorul �i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau i'n legatura cu indeplinirea
prezentului contract.
22.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de catre instantele judecatoresti competente de la
sediul achizitorului.

23. Raspunderea contractuala
23 .1 Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract atrage
raspunderea contractuala a partii 1n culpa.

24. Limba care guverneaza contractul
24.1 Limba care guvemeaza contractul este limba romana.

25. Comunicari
25 .1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
25.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si fn momentul primirii.
25.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.

26. Legea aplicabila contractului
26 .1. Contractul va fi interpretat confonn legilor din Romania.

Partile au i'nteles sa incheie azi .................. prezentul contract in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
�i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti. 

ACHIZITOR, 
Scoala Gimnaziala "Nicolae L� s-

Director, /", /.,,

� 
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Contabil,  

PRESTATOR, 
Prosoft++ S.R.L. 

Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti , -��- -·· . ---7
• 
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