
Contract de servicii 

nr. 7819/26.10.2017 

In temeiul Legii nr. 98/2016, H.G. 395/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul 
contract de fumizare, 

1. Partile contractante
Intr�

A. �koala Gimnaziala "Nicolae Labif' , cu sediul in Str. Firidei nr. 2, Bucure$ti, sector 3, tel/fax 
021/3486271,cod fiscal 32579777,avand cont 

l
, deschis la , reprezentatii prin , director, in 

calitate de achizitor, pe de o parte,

�i 

B. S.C. QUALITY SAFETY SERVICES SRL cu sediul 'in Str. Alma�u Mare, nr.4, bloc 11, scara 
3,sector 4, Bucure$ti, telefon:; fax: 0314013228,numar de 'inmatriculare J40/2607/2013, cod fiscal 
31294267, cont , deschis la , reprezentatii prin , avand functia de ADMINISTRATOR, 'in calitate de 
furnizor, pe de al ta parte. 

2. Definifii
2.1 - In prezentul contract urmiitorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract -prezentul contract $i toate anexele sale;
b. achizitor #furnizor - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preful contractului - pretul platibil furnizorului de ciitre achizitor, 111 baza contractului, pentru

111deplinirea integrala $i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, ma$inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la

prezentul contract, pe care furnizorul se obligii, prin contract, sa le fumizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea

produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea 111 funqiune, asistenta tehnicii
'in perioada de garantie $i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora $i esentiala a componentelor rezulta
un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin
scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor $i serviciilor poate fi distinctii
de nationalitatea furnizorului;

g. destinafiefinalii - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform JNCOTERMS 2000 - Camera

lnternationala de Comert (CIC);
i. for/a majorii. - reprezinta o imprejurare de origine externii, cu caracter extraordinar, ahsolut

imprevizibila �i inevitabila, care se afla in afara controlului oriciirei 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 apiirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din pa11i;

_1. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 











18. Cesiunea

18.1 - Cesiunea obligatiilor asumate prin acest contract este interzisa. Cesiunea creantelor nascute din

Contract este posibila numai cu acordul exepres al debitorului cedat.

19. SoluJionarea litigiilor

19.1 -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 in legatura cu 1ndeplinirea

contractului.

19.2- Daca, dupa 15 zile de la 'inceperea acestor tratative, achizitorul �i prestatorul nu reu�esc sa rezolve 1n

mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele

judecatore�ti din Romania.

20. Limba care guverneazii contractul

20. l - Limba care guvemeaza contractul este limba romana.

21. Comuniciiri

21.1 - (I) Orice comunicare 'intre parti, referitoare la 'indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat �i in momentul

primirii. 

21.2 - Comunicarile 'intre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

22. Legea aplicabilii. contractului

22.1 - Contractul va ti interpretat conform legilor din Romania.

Partile au 'inteles sa 'incheie azi O 1.11.2017 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, 

 

Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti 




