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Contract de servicii 

Nr. 3920 I 23.07.2018 

1. Preambul

In temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/20 I 6 privind achizitiile pub lice, a art. 43 alin (I) �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 publice s-a incheiat prezentul contract de servicii, 

intre 

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Lab�", cu sediul in Str. Firidei Nr. 2, sector 3, Bucure$ti, tel/fax 

021/3486271 cod fiscal 32579777 avand cont nr , deschis la , reprezentata prin director , m calitate de 

achizitor, pe de o parte, 

�I 

B. Telekom Romania Communications S.A., cu sediul social in Piata Presei Libere nr. 3 

- 5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord, Sector I, Bucuresti, cod postal 013702, 

telefon  sau  , fax de la Call Center BSC, numar de ordine in Registru l Comertului ]40/8926/1997, 

CUI 427320, CIF RO427320, capital social subscris si integral varsat de  lei, operator de 

date cu caracter personal nr. 292, reprezentata prin , in calitate de Reprezentant Vanzari, denumita 

in continuare ,,Telekom Romania" sau ,,TK";, in calitate de prestator, pe de alta parte 

2. Termeni si definitii

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Contract - prezentul contract �i toate anexele sale;

b) Achizitor # Prestator - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite 111 prezentul contract;

c) PreJul contractului - pretul platibil prestatomlui de catre achizitor, in 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 fumiza aferent 

serviciilor prestate conform contractului; 

j) ForJa majorii- reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibilii �i inevitabilii, care se aflii in afara controlului oricarei piifti, care nu se datoreazii 

gre�elii sau vinei acestora, �i care face imposibilii executarea $i, respectiv, indeplinirea contractului; 
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24. Limba care guverneaza contractul

24.1 Limba care guverneaza contractual 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 in 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 confom1 legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi 23.07.2018 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, cate unul 

pentru :fiecare parte �i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti. 

ACHIZITOR, 

�coala Gimnaziala "Nicolae Labif' 

Director, 

 

I • I 

Contabil, 

 

...

PRESTA TOR, 

Telekom Romania 

prin Reprezentant Vanzari, 

Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti 




