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1. Partile contractante
In temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice, a art. 43 alin ( 1) �i (5) din HG nr. 

395/2016 pentru aprobarea Nonnelor 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 
fumizare, 

intre 

A.Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" cu sediul in Str. Firidei Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, telefon/fax: 021/3486271, 
cod fiscal 32579777, , reprezentata prin , avand functia de Director si  avand functia de Contabil, in calitate de 
achizitor, pe de o parte
si 

B. S.C. CROITOR MANOTECS S.R.L. cu sediul in , telefon/ fax: ; numar de tnmatriculare , cod fiscal , cont , 
reprezentata prin Administrator  in calitate de furnizor, pe de alta parte. 

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract unnatorii tenneni vor fi interpretati astfel: 

a. contract -prezentul contract $i toate anexele sale;
b. achizitor #furnizor - partile contractante, a$a cum sunt acestea numite 111 prezentul contract;
c. pre/ul contractu/ui - pretul platibil fumizorului de catre achizitor, 111 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 obligi'i, prin contract, si'i le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de fumizarea produselor, cum ar fi
tra11sportul, asigurarea, i11stalarea, punerea 111 fu11ctiu11e, asiste11ta tehnica 111 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 ciind prin procesul de
fabricare, prelucrare sau asamblare majora �i esentiali'i a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial,
care este diferit, prin caracteristicile sale de bazi'i, prin scop sau prin utilitate, de compone11tele sale. Originea produselor
$i serviciilor poate fi distincti'i de nationalitatea furnizorului;
g. destinafieflnalii - locul unde fumizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati confonn INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert
(CIC);
i. for/a majorii - reprezinti'i o 1mprejurare de origine externa, cu caracter extraordi11ar, absolut imprevizibila $i
inevitabila, care se afli'i in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreazi'i gre�elii sau vinei acestora, $i care face
imposibila executarea $i, respectiv, 1ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fi'ira a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pi'irti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Jnterpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la fonna singular vor include fonna 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. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul �i pretul contractului
4.1. - Furnizorul se obligi'i sa livreze, �i sa monteze "Perde/e si draperii", 111 perioada/perioadele convenite $i in 

confonnitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru 1ndeplinirea contractului de fumizare si 
montare "Perde/e si draperii". 
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate $i al serviciilor accesorii 
prestate, platibil furnizorului de ci'itre achizitor este de 39.725,06 Lei inclusiv TVA, din care T.V.A. 6.342,66 Lei, 
reprezentand 33.382,40 Lei exclusiv TV A: 







16.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost 1n�tiintat, nu reu�e�te sa remedieze defectul 1n perioada convenita, achizitorul are 
dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul �i pe cheltuiala furnizorului �i fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte 
drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de fw·nizor prin contract. 

17. Ajustarea prefului contractului
17.1- Pretul contractului este fen11 in lei �i nu se actualizeaza pe toata durata desfa�urarii contractului.

18. Subcontractanti
I 8.1 - Fumizorul are obligatia, 1n cazul 111 care subcontracteaza parti din contract, de a 111cheia contracte cu
subcontractantii desemnati, 1n acelea�i conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 - (I) Fumizorul are obligatia de a prezenta la 111cheierea contractului toate contractele 1ncheiate cu subcontractantii
desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa�tere ale acestora, cat �i contractele 111cheiate cu ace�tia se constituie in
anexe la contract.
18.3 - (I) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul 111 care 1�i 111depline�te contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de fumizor de modul in care 1�i \'ndepline�te partea sa din contract.
(3) Fumizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca ace�tia nu i�i indeplinesc partea !or din
contract.
18.4 - Fumizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu �i-a 1ndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontractantului va fi notificata achizitorului �i nu va determina schimbarea pretului contractului.

19. intarzieri in indeplinirea contractului
19.1 - Fumizorul are obligatia de a i'ndeplini contractul de fumizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.
19.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta perioada de livrare sau de prestare a serviciilor,
atunci acesta are obligatia de a notifica achizitorul i'n timp util; modificarea datei/perioadelor de fumizare asumate in
graficul de livrare se va face cu acordul partilor, prin act aditional.
19.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intiirziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati fumizorului.

20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Fo11a majora exonereaza partile contractante de 1ndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata
perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce
Ii se cuveneau partilor piina la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat �i in mod complet,
producerea acesteia �i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea lirnitarii consecintelor.
20.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 111cetarea cauzei acesteia in
maximum 15 zile de la incetare.
20.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va aqiona o perioada mai mare de 6 !uni, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte pa11i incetarea de drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde
celeilalte daune-interese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul �i furnizorul 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 indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul �i fumizorul nu reu�esc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore�ti din
Romania.

22. Limba care guverneaza contractul
22. l - Limba care guverneaza contractul este limba romiina.

23. Comunicari
23.1 - (I) Orice comunicare intre parti, referitoare la 111deplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atilt in momentul transmiterii, cat �i in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face �i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confin11arii in scris 
a primirii comunicarii.

24. Legea aplicabila contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat confon11 legilor din Romania. 

25. Partile desemneaza urmatorii reprezentanti pentru urmarirea derularii contractului:
-din partea prestatorului: S.C. CROITOR MANOTECS S.R.L.- Administrator 



-din partea achizitorului: -Director si  -Contabil Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis".

Partile au \'nteles si'i incheie azi �9.,.t'1r.f.P..I� prezentul contract in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare
parte si unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti. 

ACHIZITOR, 

Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" 

Director, 

 

Contabil 

Avizat, 

FURNIZOR, 

S.C. CROITOR MANOTECS S.R.L.

Administrator 

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 




