
Contract de servicii 
Nr. 7922/10.11.2017 

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile �i completarile 
ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii. 

J. Partile contractante

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis", cu sediul in Str. Firidei Nr. 2, Sector 3, Bucure�ti, cod fiscal 
32579777, tel/fax 021/3486271, cont , reprezentata prin , avand funqia de Director �i  avand functia 
de contabil in calitate de achizitor, pe de o parte

si 

B. S.C. INTELI MANGEMENT SYSTEMS S.R.L. cu sediul in Bucuresti,Str. Bradetului, nr. 11, 
Sector 4, Bucuresti, CUI: 29948467, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 140/3267/21.03.2012, 
cont , legal reprezentata de Administrator, m calitate de prestator, pe de alti'.i parte. 

2. DefiniJii
- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract - prezentul contract �i toate anexele sale;
b) Ac/1izitor $i prestator- partile contractante, a�a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) Pre/ul contractului - pretul platibil prestatorului de ci'.itre 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 furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) For/a majoN'i- reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila �i inevitabila, care se afla 111 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 exhaustivi'.i, 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 parti;
g) Zi - zi calendaristica; An - 365 de zile.
h) Unitate de masura - este ,,elev" si reprezinta contravaloarea utilizarii serviciului pentru un elev
intr-o luna.

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 pennis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

4. Obiectul #preJul contractului
4.1 -Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor pentru ,, transmiterea unor mesaje 
electronice scurte (sms-uri) referitoare la absente, note si observatii pentru fiecare elev in parte prin 
intermediul unui portal asigurand asffe/ comunicarea directa dintre institutia de invatamant si parintii 
sau tutorii elevilor din cadrul acesteia" in perioada convenita �i in conformitate cu obligatiile asumate 









19.3 - Comunicarile intre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 
19.4- Partile au obligatia de a desemna persoanele de contact in relatia dintre ele. 

20 Legea aplicabilii contractului 
20.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. Contractul se poate modifica, prelungi 
numai prin acordul partilor prin acte aditionale. 

21 Pr'ir/ile desemneazii urmiitorii reprezentanfi pentru urmiirirea deruliirii contractului: 
-din partea prestatorului: Administrator - S.C.INTELI MANGEMENT SYSTEMS S.R.L.
-din partea achizitorului:  Director si  Contabil - Scoala Gimnaziala "Nicolae La bis".

Partile au inteles sa incheie azi 10.11.2017 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, cate unul 
pentrufiecare parte, �i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti. 

ACIDZITOR, 

Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" 

SectoruIT:i
,
. 

PRESTA TOR, 

S.C.INTELI MANGEMENT SYSTEMS
S.R.L. 




