
Contract de furnizare 

nr. 7834/03.11.2017 
In temeiul Legii nr. 98/2016, H.G. 395/20 I 6 privind achizitiile pub lice s-a 'incheiat

prezentul contract de furnizare, 

1. Partile contractante
intre

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Labif' , cu sediul 7n Str. Firidei nr. 2, Bucure�ti, sector 3,
tel/fax 02 I /3486271,cod fiscal 32579777,avand cont , deschis la , reprezentata prin , director,
'in calitate de achizitor, pe de o parte,

�i
B. S.C. COV ACI INVEST SRL cu sediul 'in Sos. Mihai Bravu, nr.62A, sector 2, Bucure�ti, 
telefon:; numar de 'inmatriculare J40/l 3804/2006, cod fiscal 18971871 cont , deschis 
la , reprezentata prin , avand functia de director, in calitate de furnizor, pe de alta parte. 

2. Definif ii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract -prezentul contract �i toate anexele sale;
b. achizitor $i furnizor - partile contractante, a�a cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. preful contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, 'in baza contractului,

pentru indeplinirea 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 obliga, prin contract, sa le furnizeze
achizitorului;

e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de fumizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea 'in functiune, asistenta
tehnica 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 distincta de nationalitatea furnizorului;













23.2 - Comunicarile intre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

24. Legea aplicabilii contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 03.11.2017 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, 

Administrator financiar, 

FURNIZOR, 

COV ACI INVEST SRL 

Director General, 




